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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปEนทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (14 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธY จันทรYโอชา นายกรัฐมนตรี
เปEนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้
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กฎหมาย
รbางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วbาดcวยคณะกรรมการอำนวยการ
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑY แหbงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
รbางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเขcา สbงออก จำหนbาย
หรือมีไวcในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหcโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. ....
รbางพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑYและวิธีการดำเนินการใหcไดcที่ดินเพิ่มเติม
และการจbายเงินคbาทดแทนเพื่อชดเชยใหcแกbผูcถูกเวนคืน พ.ศ. ....
รbางกฎกระทรวงกำหนดขcอความโฆษณาสินคcาหรือบริการที่เปEนการไมbเปEนธรรม
ตbอผูcบริโภคหรือที่อาจกbอใหcเกิดผลเสียตbอสังคมเปEนสbวนรวม พ.ศ. ….
และรbางกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงวbาดcวยการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีสbวนผสม
ของแอลกอฮอลYและเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนในโรงภาพยนตรYและทางปtายโฆษณา
พ.ศ. 2547 พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ
รbางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วbาดcวยการยกเวcน
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพือ่ สนับสนุนรายจbายคbาซื้อชุดตรวจ
โควิด-19 แบบเรbงดbวน (Antigen Test Kit)
เศรษฐกิจ สังคม
ขอทบทวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2530 (เรื่อง มติ
คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝ€•งทะเลตะวันออก ครั้งที่ กพอ. 2/2530)
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธY 2531 (เรื่อง มติคณะกรรมการ
พัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝ€•งทะเลตะวันออก ครั้งที่ กพอ. 1/2531)
มาตรการกระตุcนเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวตbางชาติที่มีศักยภาพสูง
สูbประเทศไทย
ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญb
จำนวน 3 โครงการ
การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษใหcแกbเจcาหนcาที่ผูcปฏิบัติงาน
ดcานยาเสพติด ป„งบประมาณ พ.ศ. 2564
ขออนุมัติงบกลางรายการสำรองจbายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน พ.ศ. 2564
เพื่อใชcในโครงการสbงเสริมการผลิตขcาวอินทรียY ป„ 2562 และขอขยายระยะเวลา
โครงการ
(รbาง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ€•งแหbงชาติ
พ.ศ. 2564 – 2565
ขออนุมัติงบประมาณรายจbายประจำป„งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการ
เงินสำรองจbายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อปtองกันการเกิดอุทกภัยป„ 2564 และบรรเทาป€ญหา
ภัยแลcงป„ 2564/2565
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2564
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ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณYการแพรbระบาดของ
โรคโควิด-19 (การปรับตัวและการเขcาถึงดิจิทัล)
แนวทางการประเมินผูcบริหารของหนbวยงานภาครัฐ
ขอขยายเวลาดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบดbางมัน
สำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่
ขออนุมัติงบประมาณรายจbายงบกลาง รายการเงินสำรองจbายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จำเปEน ประจำป„งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสรcาง
ความเขcมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
7 กันยายน 2564
หลักเกณฑY วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดคbาใชcจbายในการดำเนินการผูcป†วย
ฉุกเฉินโรคติดตbออันตรายตามกฎหมายวbาดcวยโรคติดตbอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
(ฉบับที่ 5)
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชcจbายเงินกูc ในคราวประชุม
ครั้งที่ 33/2564
ตbางประเทศ
การเขcาเปEนสมาชิกขององคYการการแขbงขันฝ„มือแรงงานเอเชีย (WorldSkills Asia)
และการจัดสbงเยาวชนเขcารbวมการแขbงขันฝ„มือแรงงานเอเชีย (WorldSkills Asia
Competition)
การแตbงตั้งผูcสอบบัญชีขององคYกรรbวมไทย-มาเลเซีย (ประจำป„ 2564 – 2568)
การเสนองบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำป„ 2565 ขององคYกร
รbวมไทย-มาเลเซีย
ขอความเห็นชอบแผนงานคณะกรรมการอาเซียนดcานสตรี พ.ศ. 2564 – 2568
(ASEAN Committee on Women Workplan 2021 - 2025)
ขอความเห็นชอบปฏิญญารbวมวbาดcวยความรbวมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตระหวbาง
สมาคมประชาชาติแหbงเอเชียตะวันออกเฉียงใตc (อาเซียน) และสหราชอาณาจักร
บริเตนใหญbและไอแลนดYเหนือ (สหราชอาณาจักร)
ขอความเห็นชอบตbอรbางเอกสารทbาทีไทยสำหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
สมัยสามัญ ครั้งที่ 76
รbางปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาติ
เพื่อฉลองในโอกาสครบรอบ 20 ป„ การรับรองปฏิญญาและแผนปฏิบัติการ
เดอรYบัน
รbางเอกสารสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดcานพลังงาน ครั้งที่ 39
และการประชุมอื่นที่เกี่ยวขcอง
แตbงตั้ง
การบรรจุและแตbงตั้งผูcไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเขcารับราชการ
(กระทรวงการคลัง)
การแตbงตั้งขcาราชการพลเรือนสามัญใหcดำรงตำแหนbงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรY วิจัยและนวัตกรรม)
การแตbงตั้งขcาราชการพลเรือนสามัญใหcดำรงตำแหนbงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงพาณิชยY)
การแตbงตั้งขcาราชการพลเรือนสามัญใหcดำรงตำแหนbงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงอุตสาหกรรม)
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การแตbงตั้งขcาราชการพลเรือนสามัญใหcดำรงตำแหนbงประเภทบริหารระดับสูง
(สำนักนายกรัฐมนตรี)
การแตbงตั้งประธานรbวมฝ†ายไทยในองคYกรรbวมไทย – มาเลเซีย
การสรรหาบุคคลเพื่อเขcารับการคัดเลือกเปEนกรรมการปtองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ แทนตำแหนbงที่วbาง
การแตbงตั้งขcาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)
การแตbงตั้งขcาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)
ขออนุมัติแตbงตั้งขcาราชการพลเรือนสามัญใหcดำรงตำแหนbงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

*******************
สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร1างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว1าด=วยคณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑF แห1งชาติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรbางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วbาดcวยคณะกรรมการ
อำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑY แหbงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)
เสนอ และใหcสbงคณะกรรมการตรวจสอบรbางกฎหมายและรbางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลcว
ดำเนินการตbอไปไดc
ทั้งนี้ สปน. เสนอวbา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหัวหนcาสbวนราชการและอธิบดีซึ่งเปEนกรรมการ
ในองคYประกอบของคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑY แหbงชาติ (กอ. นตผ.) และมีการจัดตั้ง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรY วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขึ้นรวมทั้งสมควรเพิ่มเติมหนbวยงานที่เกี่ยวขcองใน
องคYประกอบใหcมีความครบถcวนสมบูรณYมากยิ่งขึ้นในการประชุม กอ.นตผ. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563
จึงไดcมีมติเห็นชอบปรับปรุงองคYประกอบ กอ.นตผ. ใหcเปEนป€จจุบันและครบถcวนสมบูรณYมากขึ้น
สปน. จึงไดcยกรbางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วbาดcวยคณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑY แหbงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ขึ้น เพื่อใหcเปEนไปตามมติ กอ.นตผ. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
2563 และในคราวประชุม กอ.นตผ. ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ไดcมีมติเห็นชอบรbางระเบียบดังกลbาว
แลcว
สาระสำคัญของร1างระเบียบ
1. ปรับปรุงองคFประกอบ กอ.นตผ. ดังนี้
1.1 แกcไขชื่อหัวหนcาสbวนราชการและอธิบดีที่เปEนกรรมการใหcเปEนป€จจุบัน ไดcแกb
(1) เลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหb ง ชาติ เปT น
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหbงชาติ
(2) อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยYแผนไทยและการแพทยYทางเลือก เปTน อธิบดี
กรมการแพทยYแผนไทยและการแพทยYทางเลือก
(3) อธิบดีกรมสbงเสริมการสbงออก เปTน อธิบดีกรมสbงเสริมการคcาระหวbางประเทศ
1.2 เพิ่มปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรY วิจัยและนวัตกรรม และผูcอำนวยการ
สำนักงานสbงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยbอม เปEนกรรมการ
2. กำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อใหcการดำเนินการที่ผbานมา ของ กอ.นตผ. มีผลบังคับใชcไดcตbอไป
2. เรื่อง ร1างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข=า ส1งออก จำหน1าย หรือมีไว=ในครอบครองซึ่ง
ยาเสพติดให=โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรbางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเขcา สbงออก
จำหนbาย หรือมีไวcในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหcโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลcว ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และใหcดำเนินการตbอไปไดc และใหc สธ. รับ
ขcอสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดำเนินการตbอไปดcวย
สาระสำคัญของร1างกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑY วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเขcา สbงออก
จำหนbาย หรือมีไวcในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหcโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา รายละเอียด ดังนี้
1. กำหนดคำนิยามคำวbา “กัญชา” “หcองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหY” “หนbวยงานของรัฐ” และ
“รูปแบบพิเศษสำหรับการเขcาถึงยา”
2. กำหนดใหcผูcขออนุญาตผลิตกัญชาโดยการปลูก เพื่อใชcทางการแพทยY ตcองเปEน (1) หนbวยงานของ
รัฐที่มีหนcาที่ในการศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนดcานการแพทยYเภสัชศาสตรY วิทยาศาสตรY หรือเกษตรศาสตรY
ในการใหcบริการทางการแพทยY เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตรY ในการใหcบริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชนYทาง
การแพทยYหรือเภสัชกรรม (2) สภากาชาดไทย (3) ผูcประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุbมเปEนวิสาหกิจชุมชนหรือ
สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวbาดcวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการเรียนการสอนดcานการแพทยYหรือเภสัช
ศาสตรY (4) ผูcประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุbมเปEนวิสาหกิจเพื่อสังคม (5) ผูcประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุbม
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เปEนสหกรณYการเกษตร (6) ผูcขออนุญาตอื่น ซึ่งดำเนินการภายใตcความรbวมมือและกำกับดูแลของผูcรับอนุญาตผลิตยา
แผนป€จจุบันหรือผูcรับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณตามกฎหมายวbาดcวยยา หรือผูcรับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑYสมุนไพรตาม
กฎหมายวbาดcวยผลิตภัณฑYสมุนไพร
3. กำหนดใหcผูcขออนุญาตผลิตกัญชาโดยการปลูก เพื่อความรbวมมือระหวbางประเทศตcองเปEน
(1) หนbวยงานของรัฐที่มีหนcาที่ในการศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนดcานการแพทยY เภสัชศาสตรY วิทยาศาสตรY
หรือเกษตรศาสตรY ในการใหcบริการทางการแพทยY เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตรY ในการใหcบริการทางเกษตรกรรมเพื่อ
ประโยชนYทางการแพทยYหรือเภสัชกรรม (2) สภากาชาดไทย
4. กำหนดใหcผูcขออนุญาตผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยูbโดยการปรุงยาสำหรับคนไขcเฉพาะรายตาม
ตำรับยาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดใหcเสพไดc ตcองเปEน (1) หนbวยงานของรัฐที่มีหนcาที่ในการใหcบริการทางการแพทยY
หรื อเภสั ชกรรมที ่ มี ผู c ประกอบวิ ชาชี พการแพทยY แผนไทย หรื อผู c ประกอบวิ ชาชี พการแพทยY แผนไทยประยุ กตY
(2) สภากาชาดไทยที่มีผูcประกอบวิชาชีพการแพทยYแผนไทยหรือผูcประกอบวิชาชีพการแพทยYแผนไทยประยุกตY
(3) ผูcประกอบวิชาชีพการแพทยYแผนไทย ผูcประกอบวิชาชีพการแพทยYแผนไทยประยุกตY หรือหมอพื้นบcานตาม
กฎหมายวbาดcวยวิชาชีพการแพทยYแผนไทย (4) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวbาดcวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
จัดการเรียนการสอนดcานการแพทยYหรือเภสัชศาสตรY (5) ผูcขออนุญาตอื่น ซึ่งเปEนผูcดำเนินการสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวbาดcวยสถานพยาบาล และมีผูcประกอบวิชาชีพการแพทยYแผนไทย หรือผูcประกอบวิชาชีพการแพทยYแผนไทย
ประยุกตY
5. กำหนดใหcผูcขออนุญาตผลิตกัญชาที่มิใชbการปลูกหรือการปรุงยาสำหรับคนไขcเฉพาะรายเพื่อใชc
ทางการแพทยY ตcองเปEน (1) หนbวยงานของรัฐที่มีหนcาที่ในการศึกษาวิจัย หรือจัดการเรียนการสอนดcานการแพทยY
เภสัชศาสตรY วิทยาศาสตรY หรือเกษตรศาสตรY ในการใหcบริการทางการแพทยY เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตรY ในการ
ใหcบริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชนYทางการแพทยYหรือเภสัชกรรม (2) สภากาชาดไทย (3) สถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎหมายวbาดcวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการเรียนการสอนดcานการแพทยYหรือเภสัชศาสตรY (4) ผูcประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที ่ ร วมกลุ b ม เปE น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนซึ ่ ง จดทะเบี ย น ตามกฎหมายวb า ดc ว ยการสb ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
(5) ผูcประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุbมเปEนวิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมายวbาดcวยการสbงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
(6) ผูcประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุbมเปEนสหกรณYการเกษตร ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายวbาดcวยสหกรณY
(7) ผูcขออนุญาตอื่น เชbน (ก) ผูcรับอนุญาตผลิตยาแผนป€จจุบัน หรือผูcรับอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนป€จจุบันเขcามาใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายวbาดcวยยา (ข) ผูcรับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณหรือผูcรับอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนโบราณ
เขcามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายวbาดcวยยา (ค) ผูcรับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑYสมุนไพรหรือผูcรับอนุญาตนำเขcา
ผลิตภัณฑYสมุนไพรตามกฎหมายวbาดcวยผลิตภัณฑYสมุนไพร
6. กำหนดใหcผูcขออนุญาตนำเขcากัญชา เพื่อใชcทางการแพทยY ตcองเปEน (1) หนbวยงานของรัฐที่มี
หนcาที่ในการศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนดcานการแพทยY เภสัชศาสตรYวิทยาศาสตรY หรือเกษตรศาสตรY ในการ
ใหcบริการทางการแพทยY เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตรYในการใหcบริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชนYทางการแพทยY
หรือเภสัชกรรม (2) สภากาชาดไทย (3) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวbาดcวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการเรียน
การสอนดc า นการแพทยY ห รื อ เภสั ช ศาสตรY (4) ผู c ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรมที ่ ร วมกลุ b ม เปE น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
(5) ผูcประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุbมเปEนวิสาหกิจเพื่อสังคม (6) ผูcประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุbมเปEน
สหกรณYการเกษตร (7) ผูcขออนุญาตอื่น เชbน (ก) ผูcรับอนุญาตผลิตยาแผนป€จจุบันหรือผูcรับอนุญาตนำหรือสั่งยาแผน
ป€จจุบันเขcามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายวbาดcวยยา (ข) ผูcรับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณหรือผูcรับอนุญาตนำหรือสั่ง
ยาแผนโบราณ เขcามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายวbาดcวยยา (ค) ผูcรับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑYสมุนไพรหรือผูcรับ
อนุญาตนำเขcาผลิตภัณฑYสมุนไพรตามกฎหมายวbาดcวยผลิตภัณฑYสมุนไพร
7. กำหนดใหcผูcขออนุญาตสbงออกกัญชา เพื่อใชcทางการแพทยY ตcองเปEน (1) หนbวยงานของรัฐที่มี
หนcาที่ในการศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนดcานการแพทยY เภสัชศาสตรY วิทยาศาสตรY หรือเกษตรศาสตรY ในการ
ใหcบริการทางการแพทยY เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตรY ในการใหcบริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชนYทางการแพทยY
หรือเภสัชกรรม (2) สภากาชาดไทย (3) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวbาดcวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการเรียน
การสอนดc า นการแพทยY หรื อ เภสั ช ศาสตรY (4) ผู c ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรมที ่ ร วมกลุ b ม เปE น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
(5) ผูcประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุbมเปEนวิสาหกิจเพื่อสังคม (6) ผูcประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุbมเปEน
สหกรณYการเกษตร (7) ผูcขออนุญาตอื่น เชbน (ก) ผูcรับอนุญาตผลิตยาแผนป€จจุบันหรือผูcรับอนุญาตนำหรือสั่งยาแผน
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ป€จจุบันเขcามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายวbาดcวยยา (ข) ผูcรับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณหรือผูcรับอนุญาตนำหรือสั่ง
ยาแผนโบราณเขcามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายวbาดcวยยา (ค) ผูcรับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑYสมุนไพรหรือผูcรับ
อนุญาตนำเขcาผลิตภัณฑYสมุนไพรตามกฎหมายวbาดcวยผลิตภัณฑYสมุนไพร
8. กำหนดใหcผูcขออนุญาตจำหนbายกัญชาเพื่อใชcทางการแพทยY ตcองเปEน (1) หนbวยงานของรัฐที่มี
หนcาที่ในการศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนดcานการแพทยY เภสัชศาสตรY วิทยาศาสตรY หรือเกษตรศาสตรY ในการ
ใหcบริการทางการแพทยYเภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตรY ในการใหcบริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชนYทางการแพทยY
หรือเภสัชกรรม (2) สภากาชาดไทย (3) ผูcประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูcประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผูcประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม หรือผูcประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยYชั้นหนึ่ง (4) ผูcประกอบวิชาชีพการแพทยYแผนไทย หรือผูcประกอบ
วิชาชีพการแพทยYแผนไทยประยุกตY (5) ผูcรับอนุญาตผลิตกัญชา (6) ผูcรับอนุญาตนำเขcากัญชา (7) ผูcขออนุญาตอื่น เชbน
(ก) ผูcดำเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายวbาดcวยสถานพยาบาลซึ่งมีผูcประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูcประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม ผูcประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยYชั้นหนึ่ง ผูcประกอบวิชาชีพการแพทยYแผนไทย หรือผูcประกอบวิชาชีพ
การแพทยYแผนไทยประยุกตY (ข) ผูcรับอนุญาตขายยาแผนป€จจุบันซึ่งมีผูcประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเปEนผูcมีหนcาที่
ปฏิบัติการ (ค) ผูcรับอนุญาตขายผลิตภัณฑYสมุนไพรซึ่งมีผูcประกอบวิชาชีพการแพทยYแผนไทยหรือผูcประกอบวิชาชีพ
การแพทยYแผนไทยประยุกตYเปEนผูcมีหนcาที่ปฏิบัติการ
9. กำหนดใหcผูcขออนุญาตมีไวcในครอบครองซึ่งยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยูbเพื่อใชcประจำในการปฐม
พยาบาลหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือหรือเครื่องบินซึ่งใชcในการขนสbงสาธารณะระหวbางประเทศที่จดทะเบียนใน
ราชอาณาจักร ตcองเปEนผูcประกอบกิจการขนสbงสาธารณะระหวbางประเทศที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร ใหcยื่นคำขอ
ตbอผูcอนุญาตพรcอมดcวยขcอมูลเอกสารหรือหลักฐาน ดังตbอไปนี้ (1) ชื่อ ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชน ในกรณีที่
บุคคลธรรมดาเปEนผูcขออนุญาต (2) ชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล ในกรณีที่นิติบุคคลเปEนผูcขออนุญาต และหนังสือ
แสดงวbาผูcขออนุญาตเปEนผูcแทนของนิติบุคคลหรือผูcมีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งระบุเลขประจำตัวประชาชนของ
บุคคลดังกลbาวดcวย (3) เอกสารแสดงการจดทะเบียนในราชอาณาจักร ซึ่งยานพาหนะที่ใชcในการขนสbงสาธารณะ
ระหวbางประเทศ (4) คำยินยอมใหcผูcอนุญาตเขcาถึงขcอมูลตาม (1) หรือ (2) เพื่อประโยชนYในการตรวจสอบ
10. กำหนดใหcผูcรับอนุญาตผลิต นำเขcา สbงออก หรือจำหนbายกัญชาไดcรับยกเวcนไมbตcองขออนุญาตมี
ไวcในครอบครองซึ่งกัญชา
11. กำหนดใหcผูcขออนุญาตผลิต นำเขcา สbงออก จำหนbาย หรือมีไวcในครอบครองซึ่งกัญชาเพื่อ
การศึกษา ตcองเปEน (1) หนbวยงานของรัฐที่มีหนcาที่ในการศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนดcานการแพทยY เภสัช
ศาสตรY วิทยาศาสตรY หรือเกษตรศาสตรY ในการใหcบริการทางการแพทยY เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตรY ในการ
ใหcบริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชนYทางการแพทยYหรือเภสัชกรรมในการปtองกัน ปราบปราม และแกcไขป€ญหายา
เสพติด (2) สภากาชาดไทย (3) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวbาดcวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหนcาที่ศึกษาวิจัย
และจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางการแพทยYหรือเภสัชศาสตรY
12. กำหนดใหcผูcขออนุญาตนำยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยูbติดตัวเขcามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
ตcองเปEนผูcป†วยเดินทางระหวbางประเทศที่มีความจำเปEนตcองนำยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยูb ติดตัวเขcามาในหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักรเพื่อใชcรักษาโรคเฉพาะตัวในปริมาณเทbาที่จำเปEนสำหรับการใชcรักษาไมbเกินเกcาสิบวัน การนำยาที่มี
กัญชาปรุงผสมอยูbซึ่งเหลือจากปริมาณที่ไดcรับอนุญาตติดตัวเขcามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรสำหรับการ
เดินทางในครั้งนั้น ไมbตcองขออนุญาตอีก
13. กำหนดใหcผูcขออนุญาตซึ่งประสงคYจะขออนุญาตนำยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยูbติดตัวเขcามาใน
ราชอาณาจั ก ร ใหc ย ื ่ น คำขอตb อ ผู c อ นุ ญ าตไมb น c อ ยกวb า สิ บ หc า วั น กb อ นวั น ที ่ น ำยาที ่ ม ี ก ั ญ ชาปรุ ง ผสมอยู b เ ขc า มาใน
ราชอาณาจักรในแตbละครั้ง พรcอมดcวยใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองของผูcประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูcประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม ซึ่งเปEนผูcใหcการรักษา กรณีผูcขออนุญาตซึ่งประสงคYจะขออนุญาตนำยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยูbติดตัว
ออกไปนอกราชอาณาจักร ใหcยื่นคำขอตbอผูcอนุญาตไมbนcอยกวbาสิบหcาวัน กbอนวันที่นำยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยูbออกไป
นอกราชอาณาจักรในแตbละครั้ง พรcอมดcวยใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองของผูcประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูcประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม ผูcประกอบวิชาชีพการแพทยYแผนไทย ผูcประกอบวิชาชีพการแพทยYแผนไทยประยุกตY หรือหมอ
พื้นบcานตามกฎหมายวbาดcวยวิชาชีพการแพทยYแผนไทย ซึ่งเปEนผูcใหcการรักษา ใบสั่งยาหรือหนังสือรับรอง ตcองระบุชื่อ
และที่อยูbของผูcป†วย การวินิจฉัยโรคหรืออาการของผูcป†วย ชื่อและรูปแบบของยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยูb ขนาดที่ใชc และ
จำนวนหรือปริมาณที่ผูcประกอบวิชาชีพสั่ง รวมทั้งชื่อและที่อยูbของผูcประกอบวิชาชีพดังกลbาว
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14. กำหนดใหcการยื่นคำขอ การอนุญาต การตbออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตตาม
กฎกระทรวงนี้ ใหcดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสY เวcนแตbไมbสามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสY
ไดc ใหcการดำเนินการดังกลbาวกระทำ ณ สถานที่ ดังตbอไปนี้ (1) กรณีผลิต จำหนbาย หรือมีไวcในครอบครองซึ่งกัญชา
(ก) ในกรุงเทพมหานคร ใหcกระทำ ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สธ. (ข) ในจังหวัดอื่น ใหcกระทำ
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแหbงทcองที่ที่สถานที่ผลิต จำหนbาย หรือมีไวcในครอบครองซึ่งกัญชาตั้งอยูb (2) กรณี
นำเขcา หรือสbงออกซึ่งกัญชา ใหcกระทำ ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สธ. หรือสถานที่อื่นที่เลขาธิการ
กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
15. กำหนดใหcผูcรับอนุญาตผลิตกัญชาโดยการปลูกปฏิบัติ ดังตbอไปนี้ (1) จัดเตรียมสถานที่และ
ควบคุมการปลูกตามหลักเกณฑY วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(2) จัดใหcมีปtายแสดงไวcในที่เป˜ดเผยเห็นไดcงbาย ณ สถานที่ที่ไดcรับอนุญาต โดยเปEนปtายที่ทำจากวัตถุถาวร และมี
ขcอความเปEนตัวอักษรไทยที่มีขนาดเหมาะสม ระบุวbาเปEนสถานที่ผลิตกัญชา แสดงเลขที่ใบอนุญาต ชื่อผูcรับอนุญาต
และเวลาสิ้นสุดการอนุญาตตามใบอนุญาต (3) ใชcเมล็ดพันธุY เนื้อเยื่อ หรือสbวนอื่นที่ใชcเพาะปลูกหรือใชcทำพันธุYไดc ที่
ไดcรับอนุญาตในการปลูกทุกครั้ง (4) ปลูกกัญชาในสถานที่และพิกัดตามที่ระบุไวcในใบอนุญาต และจัดทำแนวเขตพื้นที่
การเพาะปลูกที่มีความมั่นคงแข็งแรงและเห็นไดcชัด (5) ดำเนินการตามแผนการผลิต ในกรณีที่ไมbสามารถดำเนินการ
ตามแผนการผลิตไดc ใหcแจcงขอปรับแผนการผลิตตbอผูcอนุญาตเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันนับแตbวันที่ปรากฏวbาไมb
สามารถดำเนินการดังกลbาวไดc ทั้งนี้ การขอปรับแผนการผลิตใหcเปEนไปตามหลักเกณฑY วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการ
กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (6) จัดใหcมีการแยกเก็บกัญชาเปEนสัดสbวนจากยาหรือวัตถุอื่น และเก็บในที่
ซึ่งมั่นคงแข็งแรงและมีกุญแจใสbไวc หรือเครื่องปtองกันอยbางอื่นที่มีสภาพเทbาเทียมกัน (7) ในกรณีที่กัญชาถูกโจรกรรม
สูญหาย หรือถูกทำลาย ตcองแจcงเปEนหนังสือ ใหcผูcอนุญาตทราบโดยมิชักชcา (8) ในระหวbางการปลูก หากผูcรับอนุญาต
ผลิตโดยการปลูกหรือผูcรับอนุญาตซึ่งเปEนผูcรับผลผลิตจากผูcรับอนุญาตผลิตโดยการปลูกตรวจพบปริมาณสารปนเป™šอน
โลหะหนัก หรือสารอื่น ที่อาจเปEนอันตรายตbอรbางกายเกินมาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนดใหcดำเนินการทำลาย โดย
แจcงพนักงานเจcาหนcาที่เพื่อควบคุมการทำลาย การทำลายใหcเปEนไปตามหลักเกณฑYที่คณะกรรมการกำหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
16. กำหนดใหcผูcรับอนุญาตผลิตหรือผูcรับอนุญาตนำเขcายาที่มีกัญชาปรุงผสมอยูbตcองนำตำรับยาที่มี
กัญชาปรุงผสมอยูbนั้นมาขอรับรองตำรับกbอน และเมื่อไดcรับใบสำคัญการรับรองตำรับยาแลcวจึงจะผลิตหรือนำเขcาไดc
17. กำหนดใหcผูcขออนุญาตผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยูb เพื่อใชcในรูปแบบพิเศษสำหรับการเขcาถึงยา
ตcองเปEน (1) หนbวยงานของรัฐที่มีหนcาที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทยY เภสัชศาสตรY หรือ
วิทยาศาสตรY ใหcบริการทางการแพทยYหรือเภสัชกรรม (2) สภากาชาดไทย
18. กำหนดใหcบรรดาคำขอรับหนังสือสำคัญและคำขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการอนุญาต
ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหนbาย นำเขcา สbงออก หรือมีไวcในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหc
โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 พ.ศ. 2559 ในสbวนที่เกี่ยวขcองกับกัญชาที่ไดcยื่นไวcกbอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชc
บังคับและยังอยูbในระหวbางการพิจารณาของผูcอนุญาตใหcถือวbาเปEนคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอรับใบแทนใบอนุญาต
ตามกฎกระทรวงนี้ดcวยโดยอนุโลม ในกรณีที่คำขอดังกลbาวมีขcอความแตกตbางไปจากคำขอตามกฎกระทรวงนี้ใหcผูc
อนุญาตมีอำนาจสั่งใหcแกcไขเพิ่มเติมและใหcสbงเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมไดcตามความจำเปEน เพื่อใหcการเปEนไปตาม
กฎกระทรวงนี้
3. เรื่อง ร1างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑFและวิธีการดำเนินการให=ได=ที่ดินเพิ่มเติมและการจ1ายเงินค1า
ทดแทนเพื่อชดเชยให=แก1ผู=ถูกเวนคืน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรbางพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑYและวิธีการดำเนินการใหc
ไดcที่ดินเพิ่มเติมและการจbายเงินคbาทดแทนเพื่อชดเชยใหcแกbผูcถูกเวนคืน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
และใหc ส b ง สำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา โดยใหc ไ ดc ร ั บ ความเห็ น ของกระทรวงการคลั ง ไป
ประกอบการพิจารณาดcวย แลcวดำเนินการตbอไปไดc และใหc คค. รับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหbงชาติไปพิจารณาดำเนินการตbอไปดcวย
ทั้งนี้ คค. เสนอวbา
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1. โดยที่พระราชบัญญัติว1าด=วยการเวนคืนและการได=มาซึ่งอสังหาริมทรัพยF พ.ศ. 2562 มาตรา
35 วรรคหก บัญญัติให=หลักเกณฑFและวิธีการดำเนินการให=ได=ที่ดินเพิ่มเติมและการจ1ายเงินค1าทดแทนให=แก1
เจ=าของที่ดินที่ถูกเวนคืนฯ ให=เปTนไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา และเพื่อให=เปTนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ ที่มอบหมายให= คค. เปTนหน1วยง 2561 ธันวาคม 18านในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง คค. จึงได=แต1งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำร1างกฎหมายลำดับรองตามกฎหมายว1าด=วยการเวนคืนและได=มาซึ่งอสังหาริมทรัพยFขึ้น โดยมี
ผูcแทนจากสbวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด คค. ซึ่งมีหนcาที่และอำนาจในการเวนคืน รวมถึงผูcแทนจากหนbวยงาน
ภายนอก รb ว มเปE น กรรมการ เพื่ อ ทำหนc า ที ่ พ ิ จ ารณากำหนดเนื ้ อ หาและรายละเอี ย ดกฎหมายลำดั บ รอง โดย
คณะกรรมการดังกล1าวได=จัดทำร1างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑFและวิธีการดำเนินการให=ได=ที่ดินเพิ่มเติม
และการจ1ายเงินค1าทดแทนเพื่อชดเชยให=แก1ผู=ถูกเวนคืน พ.ศ. …. ขึ้น เพื่อกำหนดหลักเกณฑYและวิธีการดำเนินการ
ใหcไดcที่ดินเพิ่มเติมและการจbายเงินคbาทดแทนเพื่อชดเชยใหcแกbผูcถูกเวนคืน โดยประชาชนผูcถูกเวนคืนอาจไดcรับการ
ชดเชยดcวยที่ดินบริเวณใกลcเคียงกับที่อยูbอาศัยหรือที่ประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพเดิม ซึ่งชbวยลดผลกระทบจากการ
เวนคืนและไดcรับความเปEนธรรมมากขึ้น และกำหนดหลักเกณฑYและวิธีการดำเนินการเพื่อนำเงินไปจbายคbาชดเชยใหc
เกิดความเปEนธรรมแกbเจcาของที่ดินที่ถูกเวนคืน ทั้งนี้ รbางพระราชกฤษฎีกาดังกลbาวเปEนกฎหมายลำดับรองที่มี
ความสำคัญและจำเปEนตbอการไดcมาซึ่งอสังหาริมทรัพยYเพื่อกิจการอันเปEนสาธารณูปโภค การปtองกันประเทศ และการ
ไดcมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชนYสาธารณะอยbางอื่น อันจะทำใหcการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเปEนไปอยbางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. คค. ได= จ ั ด ให= ม ี ก ารรั บ ฟg ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนผb า นเว็ บ ไซตY ข อง คค. ตั ้ ง แตb ว ั น ที่
2 – 17 เมษายน 2564 รวมเปEนเวลา 15 วัน ซึ่งปรากฏวbามีประชาชนเขcามาอbานรbางพระราชกฤษฎีกาฯ ทางเว็บไซตY
ดังกลbาว จำนวน 172 คน
สาระสำคัญของร1างพระราชกฤษฎีกา
กำหนดหลักเกณฑYและวิธีการดำเนินการใหcไดcที่ดินเพิ่มเติมและการจbายเงินคbาทดแทนเพื่อชดเชย
ใหcแกbผูcถูกเวนคืน ดังนี้
1. กำหนดหลักเกณฑFเจ=าของที่ดินที่ถูกเวนคืนที่จะได=รับการชดเชยเปTนที่ดินตcองเปEนเจcาของที่ดิน
ที่ถูกเวนคืนที่มีการใชcประโยชนYในที่ดินเปEนที่อยูbอาศัยหรือประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพ อยูbในวันกbอนวันใชcบังคับพระ
ราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน และไมbมีที่ดินเหลืออยูbหรือมีเหลืออยูbไมbเพียงพอที่จะใชcเปEนที่อยูbอาศัย หรือ
ประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพไดc ในกรณีที่ที่ดินสbวนที่เหลืออยูbติดตbอกับที่ดินแปลงอื่นของเจcาของเดียวกัน ใหcพิจารณา
โดยรวมถึงที่ดินแปลงติดตbอที่เปEนของเจcาของเดียวกันดcวย
2. กำหนดลักษณะที่ดินที่จะเวนคืนเพิ่มเติมเพื่อนำไปชดเชยตcองเปEนที่ดินที่เจcาของคนเดียวหรือ
หลายคนมีกรรมสิทธิ์คนละไมbนcอยกวbา 25 ไรb สำหรับที่ดินที่ใชcเพื่อเกษตรกรรมและไมbนcอยกวbา 5 ไรb สำหรับที่ดินที่ใชc
เพื่อการอื่น ถcาที่ดินที่อยูbติดตbอกันเปEนเจcาของคนเดียวกันใหcพิจารณาเสมือนหนึ่งวbาที่ดินนั้นเปEนที่ดินแปลงเดียวกัน
3. การชดเชยเปTนที่ดินให=กับเจ=าของที่ดินที่ถูกเวนคืนใหcพิจารณาโดยคำนึงถึงองคYประกอบ
ดังตbอไปนี้ เชbน ราคาคbาทดแทนที่ดินตามมติของคณะกรรมการกำหนดราคาอสังหาริมทรัพยYเบื้องตcนตามกฎหมายวbา
ดcวยการเวนคืนและการไดcมาซึ่งอสังหาริมทรัพยY จำนวนเนื้อที่ดินและสภาพและที่ตั้งของที่ดิน
4. ให=คณะกรรมการกำหนดราคาอสังหาริมทรัพยFเบือ้ งต=นตามกฎหมายวbาดcวยการเวนคืนและการ
ไดcมาซึ่งอสังหาริมทรัพยY มีอำนาจและหน=าที่ในการประเมินราคาที่ดินที่ถูกเวนคืน และที่ดินแปลงอื่นที่ถูกเวนคืน
5. การเข=าทำการสำรวจที่ดินตามมาตรา 12 แหbงพระราชบัญญัติวbาดcวยการเวนคืนและการไดcมาซึ่ง
อสังหาริมทรัพยY พ.ศ. 2562 ให=พนักงานเจ=าหน=าที่ตรวจสอบข=อเท็จจริงของที่ดินว1าเปTนไปตามหลักเกณฑFที่
กำหนดไว=ตามมาตรา 6 และสอบถามความประสงคFและความยินยอมของเจ=าของที่ดินที่ถูกเวนคืนในการรับการ
ชดเชยเปTนที่ดิน
6. การเวนคืนที่ดินเพิ่มเติมเพื่อนำไปชดเชยนั้นอาจเวนคืนเทbากับหรือนcอยกวbาที่ดินที่ถูกเวนคืนก็ไดc
แตbต=องเพียงพอให=เจ=าของที่ดินสามารถอยู1อาศัยหรือประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพได=
7. หากเจ=าของที่ดินที่ถูกเวนคืนไม1พอใจเงินค1าทดแทนสำหรับส1วนต1างของราคามูลค1าที่ดินตาม
มาตรา 20 วรรคสอง ให=มสี ิทธิอุทธรณFต1อรัฐมนตรีภายใน 90 วันนับแต1วันที่ได=รับเงินจากเจ=าหน=าที่
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4. เรื่อง ร1างกฎกระทรวงกำหนดข=อความโฆษณาสินค=าหรือบริการที่เปTนการไม1เปTนธรรมต1อผู=บริโภคหรือที่อาจ
ก1อให=เกิดผลเสียต1อสังคมเปTนส1วนรวม พ.ศ. …. และร1างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงว1าด=วยการโฆษณา
เครื่องดื่มที่มีส1วนผสมของแอลกอฮอลFและเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนในโรงภาพยนตรFและทางปnายโฆษณา พ.ศ.
2547 พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรbางกฎกระทรวงกำหนดขcอความโฆษณาสินคcาหรือบริการที่เปEนการไมb
เปE นธรรมตb อผู c บริ โภคหรื อที ่ อาจกb อใหc เกิ ดผลเสี ยตb อสั งคมเปE นสb วนรวม พ.ศ. …. และรb างกฎกระทรวงยกเลิ ก
กฎกระทรวงวbาดcวยการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีสbวนผสมของแอลกอฮอลYและเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนในโรงภาพยนตรY
และทางปtายโฆษณา พ.ศ. 2547 พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลcว ตามที่
สำนักงานคณะกรรมการคุcมครองผูcบริโภค (สคบ.) เสนอ และใหcดำเนินการตbอไปไดc
ทั้งนี้ รbางกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ ที่ สคบ. เสนอ เปEนการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนด
ขcอความโฆษณาสินคcาหรือบริการที่เปEนการไมbเปEนธรรมตbอผูcบริโภคหรือที่อาจกbอใหcเกิดผลเสียตbอสังคมเปEนสbวนรbวม
ซึ่งใชcบังคับมานานแลcว เพื่อใหcสอดคลcองกับสถานการณYที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งเปEนการ
ยกเลิกกฎกระทรวงวbาดcวยการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีสbวนผสมของแอลกอฮอลYและเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนในโรง
ภาพยนตรYและทางปtายโฆษณา พ.ศ. 2547 ซึ่งมีกฎหมายที่มีบทบัญญัติในการคุcมครองผูcบริโภคที่กำกับดูแลการ
โฆษณาเครื่องดื่มที่มีสbวนผสมของแอลกอฮอลYและเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนไวcเปEนการเฉพาะแลcว
สาระสำคัญของร1างกฎกระทรวง
1. ร1างกฎกระทรวงกำหนดข=อความโฆษณาสินค=าหรือบริการที่เปTนการไม1เปTนธรรมต1อผู=บริโภค
หรือที่อาจก1อให=เกิดผลเสียต1อสังคมเปTนส1วนรวม พ.ศ. ….
1.1 ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุcมครอง
ผูcบริโภค พ.ศ. 2522 รวมทั้งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2528) กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2534) กฎกระทรวง
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2538) และกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538)
1.2 กำหนดใหcขcอความตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ เปEนขcอความโฆษณาสินคcาหรือ
บริการที่เปEนการไมbเปEนธรรมตbอผูcบริโภคหรือที่อาจกbอใหcเกิดผลเสียตbอสังคมเปEนสbวนรวม ไดcแกb ขcอความผูcประกอบ
ธุรกิจจะจัดใหcมีการแถมพกหรือรางวัลดcวยการเสี่ยงโชค หรือจัดใหcมีการใหcของแถมหรือใหcสิทธิหรือประโยชนYโดยใหc
เปลbา ขcอความโฆษณาขายหcองชุดที่ยังไมbไดcจดทะเบียนเปEนอาคารชุดหรือจดทะเบียนเปEนอาคารชุดแลcว ตามกฎหมาย
วbาดcวยอาคารชุด โดยไมbไดcระบุรายละเอียดตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ขcอความโฆษณาขายที่ดินโดยการแบbงขาย
เปEนแปลงยbอยไมbวbาจะเปEนการขายเฉพาะที่ดิน หรือขายที่ดินพรcอมทั้งอาคารโดยไมbไดcระบุรายละเอียดตามเงื่อนไขที่
กฎหมายกำหนด เปEนตcน
1.3 กำหนดใหcขcอความที่ใชcหรืออcางอิงขcอเท็จจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริยY พระราชินี รัช
ทายาท หรือผูcสำเร็จราชการแทนพระองคY ซึ่งไดcกระทำไปโดยไมbไดcรับพระบรมราชานุญาต พระราชานุญาต หรือ
อนุญาต แลcวแตbกรณี เวcนแตbเปEนขcอความตามที่กฎหมายกำหนด
2. ร1างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงว1าด=วยการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส1วนผสมของแอลกอฮอลF
และเครื ่ อ งดื ่ ม ที ่ ผ สมกาเฟอี น ในโรงภาพยนตรF แ ละทางปn า ยโฆษณา พ.ศ. 2547 พ.ศ. …. เปE น การยกเลิ ก
กฎกระทรวงวbาดcวยการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีสbวนผสมของแอลกอฮอลYและเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนในโรงภาพยนตรY
และทางปtายโฆษณา พ.ศ. 2547 เนื่องจากป€จจุบันมีกฎหมายที่มีบทบัญญัติในการคุcมครองผูcบริโภคที่กำกับดูแลการ
โฆษณาเครื ่ อ งดื ่ ม ที ่ ม ี ส b ว นผสมของแอลกอฮอลY แ ละเครื ่ อ งดื ่ ม ที ่ ผ สมกาเฟอี น ไวc เ ปE น การเฉพาะแลc ว ไดc แ กb
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลY พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เพื่อใหcมีกฎหมาย
เทbาที่จำเปEนและไมbเปEนอุปสรรคตbอการประกอบอาชีพ
5. ร1างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว1าด=วยการยกเว=นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจ1ายค1าซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบเร1งด1วน (Antigen Test Kit)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรbางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วbาดcวย
การยกเวcนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจbายคbาซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบเรbงดbวน
(Antigen Test Kit) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหcสbงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปEนเรื่อง
ดbวน แลcวดำเนินการตbอไปไดc
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ทั้งนี้ กระทรวงการคลังพิจารณาแลcวเห็นวbา เพื่อใหcการแกcไขสถานการณYการแพรbระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปEนไปอยbางตbอเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรกำหนดสิทธิประโยชนYทาง
ภาษีเพื่อสนับสนุนบริษัทหรือหcางหุcนสbวนนิติบุคคลที่มีรายจbายคbาซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบเรbงดbวน (Antigen Test
Kit) เพื่อใชcสำหรับพนักงานหรือลูกจcาง สามารถนำมาหักเปEนรายจbายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดcนิติ
บุคคลเพิ่มขึ้นไดcอีกเปEนจำนวนรcอยละ 50 ทั้งนี้ ภายใตcหลักการ ดังนี้
1. กำหนดใหcยกเวcนภาษีเงินไดcนิติบุคคลใหcแกbบริษัทหรือหcางหุcนสbวนนิติบุคคลสำหรับเงินไดcเปEน
จำนวนรcอยละ 50 ของรายจbายที่ไดcจbายไปเปEนคbาซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบเรbงดbวน (Antigen Test Kit) เพื่อใชc
สำหรับพนักงานหรือลูกจcางของตนเอง ตั้งแตbวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
2. ใหcมีผลใชcบังคับตั้งแตbวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปEนตcนไป
เศรษฐกิจ สังคม
6. เรื่อง ขอทบทวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2530 (เรื่อง มติคณะกรรมการพัฒนา
พื้นที่บริเวณชายฝg}งทะเลตะวันออก ครั้งที่ กพอ. 2/2530) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธF 2531
(เรื่อง มติคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝg}งทะเลตะวันออก ครั้งที่ กพอ. 1/2531)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอทบทวนการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี โดยขอยกเลิกการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2530 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 16 กุมภาพันธY 2531 เฉพาะในสbวนที่เกี่ยวกับการกำหนดอัตราคbาเชbาและระยะเวลาการเชbาที่ดินในเขตนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทั้งนี้ คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหbงประเทศไทย
จะดำเนินการกำหนดอัตราคbาเชbา ระยะเวลาการปรับปรุงอัตราคbาเชbา ระยะเวลาการเชbา โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา
23 (13) แหbงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหbงประเทศไทย พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการเชbา
อสังหาริมทรัพยYเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 ตbอไป และใหc อก. รับความเห็นของหนbวยงานที่
เกี่ยวขcองไปพิจารณาดำเนินการตbอไปดcวย
สาระสำคัญ
1. เดิมคณะรัฐมนตรีไดcมีมติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2530 และเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธY 2531
เกี่ยวกับการกำหนดราคาที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด แตbตbอมาบริบท
การลงทุนภาคอุตสาหกรรมและศักยภาพของพื้นที่บริเวณดังกลbาวไดcเปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการการนิคม
อุตสาหกรรมแหbงประเทศไทย (คณะกรรมการ กนอ.) จึงไดcกำหนดอัตราคbาเชbาที่ดินขึ้นใหมbใหcเหมาะสมกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปซึ่งไมbสอดคลcองกับอัตราที่คณะรัฐมนตรีไดcเคยใหcความเห็นชอบไวcเดิม ดังนี้
อัตราค1าเช1าที่ใช=ระหว1าง
อัตราค1าเช1าที่ใช=ระหว1าง
นิคม
เขตพื้นที่ในนิคม
ช1วงป• 2530 - 2547
ช1วงป• 2548 - 2566
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
(อัตราที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ) (อัตราที่คณะกรรมการ กนอ. กำหนด)
แหลมฉบัง

เขตอุ ต สาหกรรม 59,000 - 64,900 บาทตbอไรbตbอป„
ทั่วไป
ปรับเพิ่มรcอยละ 10 ทุก 10 ป„
เขตประกอบการ
เสรี

-

เริ่มตcนที่ 145,200 บาทตbอไรbตbอป„
ในป„ 2548
ปรับเพิ่มรcอยละ 10 ทุก 5 ป„
เริ่มตcนที่ 181,500 บาทตbอไรbตbอป„
ในป„ 2548
ปรับเพิ่มรcอยละ 10 ทุก 5 ป„

พื้นที่แปลงใหญbไมb 27,600 - 30,360 บาทตbอไรbตbอป„
ติดทะเล
ปรับเพิ่มรcอยละ 10 ทุก 10 ป„
ปรับเปEนอัตราเดียว โดยเริ่มตcนที่
34,300 - 37,730 บาทตbอไรbตbอป„ 130,000 บาทตbอไรbตbอป„
มาบตาพุด
พื้นที่แปลงยbอย
ปรับเพิ่มรcอยละ 10 ทุก 10 ป„
ในป„ 2548
พื ้ น ที ่ ม ี ห นc า ทะเล 34,300 - 37,730 บาทตbอไรbตbอป„ ปรับเพิ่มรcอยละ 10 ทุก 5 ป„
ของตนเอง
ปรับเพิ่มรcอยละ 10 ทุก 10 ป„
2. โดยที ่ ต ามพระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารนิ ค มอุ ต สาหกรรมแหb ง ประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 23
(13) บัญญัติใหcคณะกรรมการ กนอ. มีอำนาจในการกำหนดอัตราคbาเชbาและระยะเวลาการเชbาอสังหาริมทรัพยY ดังนั้น
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การพิจารณากำหนดคbาเชbาจึงเปEนเรื่องที่คณะกรรมการ กนอ. สามารถดำเนินการไดcตามนัยกฎหมายดังกลbาว แตb
อยbางไรก็ตาม ในเบื้องตcนการดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 2 แหbงขcางตcน รวมถึงการกำหนดอัตราคbาเชbาที่ดิน
ในนิคมอุตสาหกรรมฯ เปEนการดำเนินการในเชิงนโยบายตามมติคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝ€•งทะเล
ตะวันออก และตbอมาไดcนำเสนอคณะรัฐมนตรีใหcความชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2530 และ
วันที่ 16 กุมภาพันธY 2531 ซึ่งการที่คณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องใดยbอมมีผลผูกพันใหcหนbวยงานของรัฐตcองดำเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลbาว ดังนั้น คณะกรรมการ กนอ. เห็นวbาการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลbาวไมb
สอดคลcองกับสถานการณYในป€จจุบันหรือไมbสามารถดำเนินการไดcและประสงคYที่จะกำหนดอัตราคbาเชbาใหมbซึ่งไมb
สอดคลcองกับที่คณะรัฐมนตรีไดcเคยเห็นชอบไวcเดิม จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาทบทวนหรือยกเลิกมติ
คณะรัฐมนตรี
7. เรื่อง มาตรการกระตุ=นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต1างชาติที่มีศักยภาพสูงสู1ประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหbงชาติ (สศช.)
เสนอดังนี้
ข=อ
ข=อเสนอ
1 เห็นชอบในหลักการของมาตรการกระตุ=นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต1างชาติที่มีศักยภาพ
สูงสู1ประเทศไทย (มาตรการฯ) และมอบหมายให=สำนักงานคณะกรรมการส1งเสริมการลงทุน (สกท.)
รับผิดชอบการดำเนินมาตรการฯ โดยพิจารณาจัดตั้งหน1วยบริการขึ้นเพื่อสนับสนุนและเชิญชวนใหc
ชาวตbางชาติที่มีศักยภาพสูงเขcามาเปEนผูcพำนักระยะยาวในประเทศไทย หรือพิจารณาใหcเอกชนเขcารbวม
ดำเนิ นงานสb วนใดสb วนหนึ ่ ง ภายใตc กำกั บของ สกท. ทั ้ ง นี ้ เพื ่ อใหc การดำเนิ นมาตรการเปE นไปอยb างมี
ประสิทธิภาพและไมbเปEนภาระตbองบประมาณแผbนดินเกินสมควร
2 มอบหมายให=กระทรวงมหาไทย (มท.) พิจารณาความเหมาะสมในสbวนที่เกี่ยวขcองกับการกำหนดวีซ1า
ประเภทผู=พำนักระยะยาวใหม1 รวมทั้งข=อยกเว=นและสิทธิประโยชนFต1าง ๆ ที่เกี่ยวข=อง ดังนี้ (1) ยกเว=นให=
ผู=ถือวีซ1าประเภทผู=พำนักอาศัยระยะยาวและวีซ1าประเภท Smart Visa ทั้งหมดไม1ต=องมีหนังสือแจ=งให=
พนักงานเจ=าหน=าที่ทราบหากอยู1ในประเทศเกินเก=าสิบวัน ตามมาตรา 37 (5) แหbงพระราชบัญญัติคนเขcา
เมือง พ.ศ. 2522 และใหcมีคุณสมบัติของผูcขอวีซbา สิทธิประโยชนY และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่เสนอ และ
(2) ให=ศึกษาแนวทางการแก=ไขกฎหมายที่เกี่ยวข=องกับการถือครองที่ดิน
3 มอบหมายให=กระทรวงแรงงาน (รง.) พิจารณาความเหมาะสมในสbวนที่เกี่ยวขcองกับการบริหารจัดการการ
ทำงานและอนุญาตให=ทำงานของคนต1างด=าว โดยใหcผูcถือวีซbาประเภทผูcพำนักระยะยาวสามารถทำงานให=
นายจ=างทั้งที่อยู1ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรได=โดยได=รับอนุญาตให=ทำงานโดยอัตโนมัติ
พรcอมกับการขอวีซbาประเภทผูcพำนักระยะยาว
4 มอบหมายให=สำนักงานตำรวจแห1งชาติ (ตช.) พิจารณาให=ผู=ถือวีซ1าประเภทผู=พำนักระยะยาวไม1อยู1
ภายใต=หลักเกณฑFการพิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน เรื่อง การกำหนดให=การจ=างคนต1างด=าว 1 คนต=อง
จ=างงานพนักงานคนไทยทำงานประจำ 4 คน ตามคำสั่ง ตช. ที่ 327/2557 เรื่อง หลักเกณฑYและเงื่อนไขใน
การพิจารณากรณีคนตbางดcาวขออนุญาตอยูbในราชอาณาจักรเปEนการชั่วคราว
5 มอบหมายให=กระทรวงการคลัง (กค.) พิจารณาความเหมาะสมในส1วนที่เกี่ยวข=องกับภาษีประเภทต1าง ๆ
และระเบียบวิธีปฏิบัติด=านการศุลกากร ดังนี้ (1) ปรับลดพิกัดอัตราอากรขาเข=าเพื่ออำนวยความสะดวก
และลดต=นทุนในการนำสินค=าประเภทไวนF สุรา และยาสูบประเภทซิการFลงกึ่งหนึ่งเปTนเวลา 5 ป• (2)
ปรับปรุงประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรของติดตัวผู=โดยสารที่นำติดตัวเข=ามา
ในหรือส1งออกไปนอกราชอาณาจักรพร=อมกับตนทางทbาอากาศยานใหcเหมาะสมและเปEนป€จจุบัน โดยใหcใชc
หลักการพิจารณาจากปริมาณ จำนวน หรือสภาพของสิ่งของที่นำเขcาหรือสbงออกวbาเปEนไปเพื่อการใช=
ประโยชนFส1วนตนหรือไม1 แทนการพิจารณาจากมูลค1าของสิ่งของ และ (3) ดำเนินการจัดทำและเสนอ
ร1างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรเพื่อกำหนดอัตราภาษีเงินได=บุคคลธรรมดา
สำหรับผูcถือวีซbาผูcพำนักระยะยาวประเภทกลุbมผูcมีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ โดยเทียบเคียงกับมาตรการภาษีใน
ลักษณะเดียวกันของเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อใหcสอดคลcองกับแนวทางการดึงดูดกลุbมผูc
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พำนักระยะยาวเปtาหมายที่มีศักยภาพสูงและมีรายไดcจากการทำงานในประเทศไทยระหวbางที่ไดcรับอนุญาต
ใหcอยูbอาศัยในราชอาณาจักร
6 มอบหมายให= สกท. พิจารณาการบริหารจัดการวีซ1าประเภทผู=พำนักระยะยาวและวีซ1าประเภทอื่น ๆ ที่
มีอยู1แล=วเพื่อไม1ให=เกิดความซ้ำซ=อน
7 มอบหมายให=หน1วยงานที่รับผิดชอบข=างต=นเร1งรัดดำเนินการภายใน 90 วัน และให=รายงานความ
คืบหน=าของผลการพิจารณาผ1าน สศช. เพื่อรายงานให=คณะรัฐมนตรีทราบต1อไป
สาระสำคัญของเรื่อง
สศช. รายงานวbา
1. การแพรbระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) มีความรุนแรงและยืดเยื้อตั้งแตb
ป„ พ.ศ. 2563 จนถึงป€จจุบัน สbงผลใหcรัฐบาลใช=มาตรการปnองกันและควบคุมการแพร1ระบาดของโรคอย1างเข=มงวด
หลายครั้ง เพื่อไมbใหcการแพรbระบาดขยายตัวเปEนวงกวcางเกินเกินขีดจำกัดของระบบสาธารณสุขที่จะสามารถรองรับไดc
ส1งผลให=ผลิตภัณฑFมวลรวมในประเทศ (GDP) และการลงทุนภายในประเทศลดลงอย1างมาก ดังนั้น เพื่อเตรียม
ความพรcอมในการฟ™šนฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณYการแพรbระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลายลง จำเปEนตcองมี
มาตรการกระตุcนใหcเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบและสรcางรายไดcใหcแกbประชาชน แรงงาน และ
ภาคธุรกิจ
2. สศช. จึงเสนอมาตรการที่จะดึงดูดชาวต1างชาติที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงหรือมีความรู=ความ
เชี่ยวชาญด=านต1าง ๆ ให=เข=ามาอยู1ในประเทศไทยในลักษณะผู=พำนักระยะยาว (long-term stay) ซึ่งจะสbงผลใหc
เกิดการใชcจbายและการลงทุนมากขึ้น และทำใหcประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความรูcความเชี่ยวชาญดcานตbาง ๆ เพียงพอ
ใหcกับภาคธุรกิจที่รัฐบาลมุbงสbงเสริมซึ่งสอดคลcองกับแผนแมbบทภายใตcยุทธศาสตรYชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ใน
ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหbงอนาคต และโครงสรcางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกสY และดิจิทัล
3. สาระสำคัญของมาตรการฯ สรุปไดc ดังนี้
3.1 มาตรการฯ ประกอบดcวย 2 มาตรการหลัก ไดcแกb การออกวีซbาประเภทผูcพำนักระยะ
ยาว (Long-term resident visa) และการแกcไขกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวขcองเพื่อดึงดูดชาวตbางชาติ ดังนี้
1) การออกวีซ1าประเภทผู=พำนักระยะยาว (Long-term resident visa) เปEน
การกำหนดวีซ1าประเภทใหม1เพื่อรองรับชาวตbางชาติที่มีศักยภาพสูง และตcองการเปEนผูcพำนักอาศัยในระยะยาว โดยมี
การกำหนดคุณสมบัติเพื่อพิจารณาการขอวีซbาตามกลุbมของชาวตbางชาติที่มีศักยภาพสูง 4 ประเภท ดังนี้
คุณสมบัติหลัก
สิทธิประโยชนFหลัก
1) กลุ1มประชากรโลกผู=มีความมั่งคั่งสูง (Wealthy global citizen) - ใหcสิทธิทำงานพรcอมวีซbา
ลงทุนขั้นต่ำ 500,000 ดอลลารYสหรัฐ ในพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือลงทุน - ใหcคูbสมรสและบุตรไดcรับวีซbาผูcติดตาม
โดยตรงจากตb างประเทศ (FDI) หรื อลงทุ นในอสั งหาริ มทรั พยY และมี ไปพรcอมกันดcวย
เงินเดือนหรือเงินบำนาญขั้นต่ำป„ละ 80,000 ดอลลารYสหรัฐ ในชbวง 2 ป„ - ยกเวcนภาษีเงินไดcสำหรับรายไดcจาก
ตbางประเทศ (รวมทั้งรายไดcที่นำเขcามา
ที่ผbานมา รวมทั้งมีทรัพยFสินขั้นต่ำ 1 ลcานดอลลารYสหรัฐ
ในป„ภาษีเดียวกัน)
2) กลุ1มผู=เกษียณอายุจากต1างประเทศ (Wealthy pensioner)
- ลงทุนขั้นต่ำ 250,000 ดอลลารYสหรัฐ ในพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ
ลงทุนโดยตรงจากตbางประเทศ หรือลงทุนในอสังหาริมทรัพยY และมีเงิน
บำนาญขั้นต่ำ ป„ละ 40,000 ดอลลารYสหรัฐ
- มีเงินบำนาญขั้นต่ำ ป„ละ 80,000 ดอลลารYสหรัฐ (กรณีไมbมีการลงทุน)
3) กลุ1มที่ต=องการทำงานจากประเทศไทย (Work-from-Thailand
professional)
- มีรายได=ส1วนบุคคล (อาทิ เงินเดือน และรายไดcจากการลงทุน) ป„ละ
80,000 ดอลลารYสหรัฐ ในชbวง 2 ป„ที่ผbานมา หรือป„ละ 40,000 ดอลลารY
สหรัฐ หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป/ครอบครองทรัพยFสิน
ทางปgญญา/ได=รับเงินทุน Series A1 และมีประสบการณFการทำงาน 5
ป•
4) กลุ1มผู=มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ (High-Skilled professional)
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มี ร ายได= ส 1 ว นบุ ค คล (เงิ น เดื อ น รายไดc จ ากการลงทุ น เปE น ตc น ) ป„ ล ะ
80,000 ดอลลารYสหรัฐ ในชbวง 2 ป„ที่ผbานมา หรือป„ละ 40,000 ดอลลารY
สหรัฐ หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และมีประสบการณY
การทำงานอยbางนcอย 5 ป„ ในอุตสาหกรรมเปnาหมาย2

ไดc ส ิ ท ธิ ป ระโยชนY ห ลั ก เชb น เดี ย วกั บ
ชาวตbางชาติประเภทอื่น ๆ แตbเสียภาษี
เงิ น ไดc บ ุ ค คลธรรมดาจากรายไดc ใ น
ประเทศไทยอัตราเทียบเทbากับอัตรา
ภาษีเงินไดcที่ไดcรับจากการจcางแรงงาน
ในพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก
2) การแก=ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข=องเพื่อดึงดูดชาวต1างชาติให=ขอวี
ซ1าประเภทนี้และเข=ามาพำนักอาศัยในประเทศมากขึ้น เพื่อเปEนการกระตุcนเศรษฐกิจในทุกภูมิภาคของประเทศ
3.2 การจัดการที่เกี่ยวข=อง ไดcแกb (1) การบริหารจัดการวีซ1าระหวbางประเภทผูcพำนักระยะ
ยาวและประเภทอื่น ๆ เพื่อไมbใหcเกิดความซ้ำซcอน และ (2) การจัดตั้งหน1วยบริการพิเศษเพื่อเปTนการอำนวยความ
สะดวกและลดขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับผู=สมัครและผู=ถือวีซ1าประเภทผู=พำนักระยะยาว (หนbวยบริการพิเศษฯ)
โดยเสนอใหcมอบหมาย สกท. พิจารณาจัดตั้งหนbวยบริการพิเศษดังกลbาว เพื่อใหcการดำเนินมาตรการเปEนไปอยbางมี
ประสิทธิภาพและไมbเปEนภาระตbองบประมาณแผbนดินเกินสมควร
3.3 ผลที่คาดว1าจะได=รับ ไดcแกb
1) สามารถดึงดูดชาวต1างชาติจำนวน 1,000,000 คน ใหยcายถิ่นฐานมาพำนัก
อาศัยในประเทศ โดยคาดวbาขcอเสนอวีซbาผูcพำนักระยะยาวและสิทธิประโยชนYที่ไดcรับจะสามารถดึงดูดชาวตbางชาติ
จำนวนมากเขcาสูbประเทศไทย และมีการสำรวจความคิดเห็นและประชุมเชิงปฏิบัติการกับผูcเกี่ยวขcองทั้งภาครัฐและ
เอกชนซึ่งใหcความเห็นชอบวbาเปtาหมายโครงการมีความเปEนไปไดcสูง
2) ตัวชี้วัดและประมาณการผลประโยชนFทางเศรษฐกิจ
ป•งบประมาณ
ป•งบประมาณ
ป•งบประมาณ
ป•งบประมาณ
ป•งบประมาณ
2565
2566
2567
2568
2569
1. เพิ่มจำนวนชาวต1างชาติที่พำนักอาศัยในประเทศ (คน)
100,000
150,000
250,000
250,000
250,000
(รcอยละ 10)
(รcอยละ 15)
(รcอยละ 25)
2. เพิ่มปริมาณเงินใช=จ1ายในระบบเศรษฐกิจ (ลcานบาท) (สมมติฐานการใชcจbายในประเทศเฉลี่ย 1 ลcานบาท/คน/ป„)
100,000
150,000
250,000
250,000
250,000
3. เพิ่มปริมาณเงินลงทุนในระบบเศรษฐกิจ (ลcานบาท) (ไดcรับปริมาณเงินลงทุนจากการลงทุนจากกลุbมผูcที่มีความ
มั่งคั่งประมาณ 1 หมื่นคนและกลุbมผูcเกษียณอายุประมาณ 8 หมื่นคน จากเงื่อนไขวีซbาที่กำหนด)
75,000
112,5000
187,500
187,500
187,500
4. เพิ่มรายได=ทางภาษี (ลcานบาท) (จากผูcถือวีซbาในกลุbมผูcมีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษจำนวน 4 แสนคน)
25,000
37,500
62,500
62,500
62,500
3.4 การดำเนิ น มาตรการฯ จะมี ก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ ์ ใ นภาพรวมทุ ก 5 ป• และ
กำหนดเวลาสิ้นสุดสำหรับสิทธิประโยชนYดcานภาษีและการถือครองที่ดินเปEนเวลา 5 ป„ นับตั้งแตbวันที่เริ่มบังคับใชc
มาตรการฯ และใหcประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการบังคับใชcออกไปไดcตามความ
เหมาะสมแผนการดำเนินงาน
3.5 แผนการดำเนินงานของมาตรการฯ เริ่มตั้งแตbเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมีการดำเนินการภายหลังไดcรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ดังนี้
การดำเนินการ
กำหนดการ
กำหนดประเภทวีซbา และหลักเกณฑYวีซbาผูcพำนักระยะยาวโดย กฎหมายลำดับรอง
การปรับปรุงกฎหมายลำดับรองและขcอบังคับที่เกี่ยวขcอง
เดือนสิงหาคม 2564 - พฤศจิกายน 2565
กฎหมายแม1บท (ถcาจำเปEน)
เดือนธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565
จัดตั้งศูนยFบริการผู=พำนักระยะยาว (LTR service center)
จัดทำแนวทางการจัดตั้งและดำเนินการดcานงบประมาณ
เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2564
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คัดเลือกเอกชนเปEนผูcจัดตั้งศูนยYดังกลbาว
ออกแบบระบบกระบวนการทำงาน และจั ดทำขc อตกลงกั บ
หนbวยงานที่เกี่ยวขcอง
พั ฒ นาระบบใหc บ ริ ก ารและเชื ่ อ มตb อ ขc อ มู ล กั บ หนb ว ยงานที่
เกี่ยวขcอง
จัดตั้งศูนยYบริการผูcพำนักระยะยาว
________________________

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564
เดือนกันยายน - ธันวาคม 2564
เดือนมกราคม - มีนาคม 2565
(ทดลอง)
เดือนมกราคม - กุมภาพันธY 2565
(ทดลอง)

1เป#นหนึ่งในรอบการลงทุน (ประกอบด6วย 4 รอบ) ของธุรกิจร?วมทุน (Venture Capital) ที่จะลงทุนใน Startup โดยในรอบนี้ Startup จะมีความต6องการ

ออกผลิตภัณฑW ขยายเข6าสู?ฐานลูกค6าที่ใหญ?ขึ้น หรือตลาดใหม? รวมถึงปรับรูปแบบทางธุรกิจให6เหมาะสมกับตลาดที่กว6างขึ้น โดยธุรกิจร?วมทุนจะวิเคราะหWถึง
ความสามารถในสร6างรายได6ในอนาคตของ Startup และจะต6องลงทุนอย?างน6อยประมาณ 1 ล6านดอลลารWสหรัฐ หรือ 33 ล6านบาท ต?อหนึ่งโครงการใน
ขั้นตอนนี้ (อ6างอิงบทความ “เปcดโลกการลงทุนใน Startup” โดยนิภาพันธW พูนเสถียรทรัพยW ธนาคารไทยพาณิชยW)
2
อุตสาหกรรมเปgาหมายตามพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข?งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเปgาหมาย พ.ศ. 2560 ได6แก? ยานยนตW
สมัยใหม? อิเล็กทรอนิกสWอัจฉริยะ ท?องเที่ยวระดับคุณภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหารที่มีมูลค?าเพิ่มสูง หุ?นยนตW การบิน เชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล การแพทยWครบวงจร การปgองกันประเทศ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยWและการวิจัย
และพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมเปgาหมาย และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่สอดคล6องกับยุทธศาสตรWชาติ 20 ปy

8. เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ1 จำนวน 3 โครงการ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณY (กษ.) เสนอใหcขยายระยะเวลาดำเนิน
โครงการชลประทานขนาดใหญb จำนวน 3 โครงการ ประกอบดcวย
1. โครงการอbางเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จากเดิม 7 ป• (ป„งบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2561)
เปTน 11 ป• (ป„งบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2565) ภายใตcกรอบวงเงินโครงการที่ไดcรับอนุมัติไวcเดิม 3,745 ลcานบาท
2. โครงการอbางเก็บน้ำหcวยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถY จากเดิม 11 ป•
(ป„งบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2564) เปTน 15 ป• (ป„งบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2568) ภายใตcกรอบวงเงินโครงการที่
ไดcรับอนุมัติไวcเดิม 4,800 ลcานบาท
3. โครงการอbางเก็บน้ำน้ำป„šอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา จากเดิม 6 ป• (ป„งบประมาณ
พ.ศ. 2559 - 2564) เปTน 10 ป• (ป„งบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2568) ภายใตcกรอบวงเงินโครงการที่ไดcรับอนุมัติไวcเดิม
3,981 ลcานบาท
สาระสำคัญของเรื่อง
กษ. รายงานวbา
1. เนื่องจาก กษ. (กรมชลประทาน) พบป€ญหาและอุปสรรคระหวbางการดำเนินโครงการชลประทาน
ขนาดใหญb จำนวน 3 โครงการ จึงทำใหcผลการดำเนินงานลbาชcากวbาแผนงานที่คณะรัฐมนตรีไดcมีมติอนุมัติไวc
รายละเอียดสรุปไดc ดังนี้
ขยายระยะเวลา
ปgญหาและอุปสรรค
สถานภาพปgจจุบัน
สิ้นสุดโครงการ
1. โครงการอ1างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อเพิ่มแหลbงน้ำตcนทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตอำเภอ
วังมbวง จังหวัดสระบุรี จำนวน 25,500 ไรb กรอบวงเงินโครงการ 3,745 ล=านบาท
เจc า ของที ่ ด ิ น บางสb ว นไมb รายการ
ป„งบประมาณ
ผลการดำเนินการ
ยินยอมใหcใชcพื้นที่ จึงตcองปรับ 1. เขื่อนหัวงานและอาคาร ดำเนินการแลcวเสร็จ
พ.ศ. 2565
แนวท1อส1งน้ำและแก=ไขแบบ ประกอบ
เดือนมิถุนายน 2560
ก1 อ สร= า ง ทำใหc ง านกb อ สรc า ง 2. ระบบสbงน้ำพรcอมอาคารประกอบ
ระบบสb ง น้ ำ ฝ€ • ง ซc า ยพรc อ ม 2.1 ระบบสbงน้ำฝ€•งขวา
ดำเนินการแลcวเสร็จ
อาคารประกอบ มีความลbาชcา
เดือนมกราคม 2561
กวbาแผนงานที่วางไวc
2.2 ระบบส1งน้ำฝg}งซ=าย
ดำเนินการแล=วเสร็จ
เดือนเมษายน 2564

15
(อยู1ระหว1างส1งมอบ
งาน)
- ผลงานสะสมทั้งโครงการร=อยละ 100
- งบประมาณที่ใช=ดำเนินการไปแล=ว 1,937.80 ล=าน
บาท
2. โครงการอ1างเก็บน้ำห=วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถF เพื่อเพิ่มแหลbงน้ำตcนทุนและเพิ่ม
พื้นที่ชลประทานในเขตอำเภอทbาปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถY จำนวน 53,500 ไรb กรอบวงเงินโครงการ
4,800 ล=านบาท
แบบกbอสรcางที่ออกแบบไวcเดิม รายการ
ป„งบประมาณ
ผลการดำเนินการ
ไมb ส อดคลc อ งกั บ สภาพพื ้ น ที่ 1. เขื่อนหัวงานและอาคาร ดำเนินการแลcวเสร็จ พ.ศ. 2568
ป€ จ จุ บ ั น เนื ่ อ งจากสภาพภู มิ ประกอบพรc อ มอุ โ มงคY สb ง เดือนกันยายน 2563
ประเทศเปลี่ยนแปลงไปจาก น้ำ
เดิมจึงตcองแก=ไขแบบก1อสร=าง 2. ระบบทbอสbงน้ำและอาคารประกอบ
เพื ่ อ ใหc ส อดคลc อ งกั บ สภาพ
2.1 ระบบทb อ สb ง น้ ำ ดำเนินการแลcวเสร็จ
พื ้ นที ่ และความตc องการของ สัญญาที่ 1
เดือนธันวาคม 2562
ร า ษ ฎ ร ซ ึ ่ ง ป € จ จ ุ บ ั น ไ ดc
2.2 ระบบทb อ สb ง น้ ำ ดำเนินการแลcวเสร็จ
ดำเนินการกbอสรcางแลcวเสร็จ สัญญาที่ 2
เดือนกรกฎาคม
99 กิโลเมตร สามารถสbงน้ำใหc
2563
พื ้ น ที ่ ช ลประทานไดc แ ลc ว
2.3 ระบบท1อส1งน้ำสาย ร=อยละ 34.01
14,600 ไรb และเหลือสbวนที่ ซอย
(คาดว1 า แล= ว เสร็ จ
ตc อ งดำเนิ น การอี ก ประมาณ
พ.ศ. 2566)
82 กิ โ ลเมตร เพื ่ อ สb ง น้ ำ ใหc
2.4 ระบบท1 อ ส1 ง น้ ำ ยังไม1ดำเนินการ
พื้นที่ชลประทานอีก 38,900 สัญญาที่ 3
(แผนการดำเนินการ
ไรb
ป• ง บประมาณ พ.ศ.
2564 - 2566)
2.5 ระบบท1 อ ส1 ง น้ ำ ยังไม1ดำเนินการ
สัญญาที่ 4
(แผนการดำเนินการ
ป• ง บประมาณ พ.ศ.
2566 - 2568)
- แผนงานสะสมทั ้ ง โครงการร= อ ยละ 72.44 และ
ผลงานสะสมทั้งโครงการร=อยละ 72.29 (ชcากวbาแผน
รcอยละ 0.15)
- งบประมาณที่ใช=ดำเนินการไปแล=ว 4,121.30 ล=าน
บาท
3. โครงการอ1างเก็บน้ำน้ำป•›อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มแหลbงน้ำตcนทุนและเพิ่มพื้นที่
ชลประทานในเขตอำเภอเชียงมbวน จังหวัดพะเยา จำนวน 28,000 ไรb และสามารถสbงน้ำใหcกับโครงการสbงน้ำและ
บำรุงรักษาแมbยม จังหวัดแพรb ในฤดูแลcงไดcอีก จำนวน 35,000 ไรb กรอบวงเงินโครงการ 3,981 ล=านบาท
ผูcรับจcางไมbสามารถดำเนินการ รายการ
ป„งบประมาณ
ผลการดำเนินการ
กb อ สรc า งใหc แ ลc ว เสร็ จ ตาม 1. เขื ่ อ นหั ว งานและ ร=อยละ 20.65
พ.ศ. 2568
สั ญ ญา กรมชลประทานจึ ง อาคารประกอบพร= อ ม อยู1ระหว1างการประกวด
บอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 1 ส1วนประกอบอื่น
ราคาใหม1ใน
กรกฎาคม 2563
ป•งบประมาณ 2564
(กำหนดเวลากb อ สรc า งตาม
สั ญ ญาตั ้ ง แตb 1 มิ ถ ุ น ายน
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2560 ถึ ง 15 พฤษภาคม
2563)

(แผนการดำเนิ น การ
ป• ง บประมาณ พ.ศ.
2560 - 2567)
2. ระบบท1อส1งน้ำและ ยังไม1ดำเนินการ
อาคารประกอบ
(แผนการดำเนิ น การ
ป• ง บประมาณ พ.ศ.
2566 - 2568)
- แผนงานสะสมทั ้ ง โครงการร= อ ยละ 31.13 และ
ผลงานสะสมทั ้ ง โครงการ ร= อ ยละ 26.57 (ชc า กวb า
แผนงานรcอยละ 4.56)
- งบประมาณที่ใช=ดำเนินการไปแล=ว 2,311.33 ล=าน
บาท
2. นอกจากนี้ กษ. ไดcกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ
ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการแลcว ดังนี้
โครงการ
แผนการดำเนินการ
1. โครงการอ1 า งเก็ บ น้ ำ มวกเหล็ ก - ชbวงระยะเวลา 1 - 3 เดือน จะเรbงรัดดำเนินการกbอสรcางใหcแลcวเสร็จและ
จังหวัดสระบุรี
ดำเนินการตามเงื่อนไขทางสัญญาตbอไป
- ชbวงระยะเวลา 4 - 6 เดือน จะดำเนินการจัดตั้งกลุbมผูcใชcน้ำและจัดทำ
แผนการจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา เพื่อเตรียมความพรcอมในการสbงน้ำ
ใหcกับพื้นที่ชลประทานตbอไป
2. โครงการอ1างเก็บน้ำห=วยน้ำรี อัน - ชbวงระยะเวลา 1 - 3 เดือน จะเรbงรัดใหcผูcรับจcางเขcาดำเนินการกbอสรcาง
เนื ่ องมาจากพระราชดำริ จั งหวั ด ระบบสbงน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 เพื่อใหcแลcวเสร็จตามแผนงาน
อุตรดิตถF
- ชbวงระยะเวลา 4 - 12 เดือน จะดำเนินการจัดเตรียมความพรcอมในสbวน
ของแบบกbอสรcางและการจัดหาที่ดินของระบบสbงน้ำและอาคารประกอบ
สbวนทีเ่ หลือ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรองรับการดำเนินการตbอไป
3. โครงการอ1 า งเก็ บ น้ ำ น้ ำ ป• › อั น - ชbวงระยะเวลา 1 - 3 เดือน จะเรbงรัดใหcผูcรับจcางเขcาดำเนินการกbอสรcาง
เนื ่ องมาจากพระราชดำริ จั งหวั ด เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พรcอมสbวนประกอบอื่น เพื่อใหcแลcวเสร็จ
พะเยา
ตามแผนงานที่วางไวc
- ชbวงระยะเวลา 4 - 12 เดือน จะดำเนินการจัดเตรียมความพรcอมในสbวน
ของแบบกbอสรcาง และการจัดหาที่ดินของระบบสbงน้ำและอาคารประกอบ
เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรองรับการดำเนินการตbอไป
9. เรื่อง การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให=แก1เจ=าหน=าที่ผู=ปฏิบัติงานด=านยาเสพติด ป•งบประมาณ
พ.ศ. 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณี
พิเศษใหcแกbเจcาหนcาที่ผูcปฏิบัติงานดcานยาเสพติด ป„งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในอัตราไมbเกิน 12,041 อัตรา โดยแบbงเปEน
เจcาหนcาที่ผูcปฏิบัติงานดcานยาเสพติดโดยตรง และเจcาหนcาที่ผูcปฏิบัติงานเกื้อกูลตbอการแกcไขป€ญหายาเสพติด ดังนี้
1. ใหc มี การพิ จารณาบำเหน็ จความชอบกรณี พิ ศษใหc แกb เจc าหนc าที ่ ผู c ปฏิ บั ติ งานดc านยาเสพติ ด
ป„งบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับดีเดbน ดังนี้
ผู=ปฏิบัติงาน
ร=อยละ
จำนวนผู=ปฏิบัติงานด=านยาเสพติด
ประเภท
ด=านยาเสพติด ที่ขอปรับเพิ่ม
ที่ได=รับบำเหน็จความชอบ
(อัตรา)
(อัตรา)
ผูcปฏิบัติงานดcานยาเสพติดโดยตรง
337,713
ไมbเกิน 2.5
ไมbเกิน 8,443
ผูcปฏิบัติงานเกื้อกูลตbอการแกcไขป€ญหา
239,886
ไมbเกิน 1.5
ไมbเกิน 3,598
ยาเสพติด
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รวม (อัตรา)
577,599
ไม1เกิน 12,041
2. สำหรับงบประมาณเพื่อเปEนคbาใชcจbายดังกลbาว ใหcใชcจbายจากงบประมาณรายจbายประจำป„ของสbวน
ราชการตcนสังกัดเปEนลำดับแรกกbอน หากไมbสามารถดำเนินการไดc ใหcเบิกจbายจากงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือน
และเงินปรับวุฒิขcาราชการเปEนลำดับตbอไป
และใหc ยธ. และหนbวยงานที่เกี่ยวขcองรับความเห็นของหนbวยงานที่เกี่ยวขcองไปพิจารณาดำเนินการ
ตbอไป
10. เรื่อง ขออนุมัติงบกลางรายการสำรองจ1ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปTน พ.ศ. 2564 เพื่อใช=ในโครงการส1งเสริม
การผลิตข=าวอินทรียF ป• 2562 และขอขยายระยะเวลาโครงการ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณYเสนอดังนี้
1. อนุมัติใชcจbายงบประมาณรายจbายประจำป„งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการสำรองจbาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน ในวงเงิน 869,931,400 บาท (เบิกจbายในงบเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไป) สำหรับ
เปEนเงินอุดหนุนเกษตรกรของโครงการสbงเสริมการผลิตขcาวอินทรียY ป„ 2562
2. ขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการสbงเสริมการผลิตขcาวอินทรียY จากเดิมสิ้นสุดป„งบประมาณ
2564 เปEนสิ้นสุดป„งบประมาณ 2565
เรือ่ งเดิม
1. ความเปEนมา
กระทรวงเกษตรและสหกรณY โดยกรมการขcาวดำเนินโครงการสbงเสริมการผลิตขcาวอินทรียYมาตั้งแตbป„
2560 - ป€จจุบัน ภายใตcนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาขcาวและรายไดcของเกษตรกร และบริหารจัดการขcาวตลอด
หbวงโซbอุปทาน แตbในป„ 2562 มีป€ญหางบประมาณที่จะจbายเงินอุดหนุนใหcเกษตรกร
2. มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวขcอง
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ไดcอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณตาม
ความเห็นของสำนักงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการสbงเสริมการผลิตขcาวอินทรียY ระยะเวลา 5 ป„ (ป„ 2560 - 2564)
เปEนเงินทั้งสิ้น 9,696.5222 ลcานบาท แบbงเปEน ป„ 2560 จำนวน 619.480 ลcานบาท ป„ 2561 จำนวน 1,580.880 ลcาน
บาท ป„ 2562 จำนวน 3,114.896 ลcานบาท ป„ 2563 จำนวน 2,701.574 ลcานบาท และ ป„ 2564 จำนวน 1,679.692
ลcานบาท โครงการมีเปtาหมายพื้นที่สbงเสริมการผลิตขcาวอินทรียY 1 ลcานไรb ในป„ 2564 โดยแบbงเปtาหมายพื้นที่สbงเสริม
การผลิตขcาวอินทรียYที่เขcารbวมใหมbแตbละป„ ดังนี้ ป„ 2560 จำนวน 300,000 ไรb ป„ 2561 จำนวน 300,000 ไรb และป„
2562 จำนวน 400,000 ไรb ซึ่งเกษตรกรจะไดcรับเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยรายไดcจากการผลิตขcาวที่ไดcผลผลิตลดลงใน
ระยะเริ่มตcนของการผลิตระบบอินทรียY ตbอเนื่อง 3 ป„ ไมbเกินรายละ 15 ไรb แบbงเปEน 1) เกษตรกรที่ผbานการประเมิน
เตรียมความพรcอม (T1) ไรbละ 2,000 บาท 2) เกษตรกรที่ผbานการประเมินระยะปรับเปลี่ยน (T2) ไรbละ 3,000 บาท
และ 3) เกษตรกรที่ไดcรับรองมาตรฐานการผลิตขcาวอินทรียY Organic Thailand (T3) ไรbละ 4,000 บาท
3. ผลการดำเนินงานที่ผbานมา
โครงการสbงเสริมการผลิตขcาวอินทรียYป„ 2560 - 2562 มีเกษตรกรสมัครเขcารbวมโครงการ 58 จังหวัด
จำนวนทั้งสิ้น 5,818 กลุbม 130,082 ราย พื้นที่ 1,209,911.62 ไรb โดยเปEนเกษตรกรไดcรับการรับรองมาตรฐานการ
ผลิตขcาวอินทรียYแลcว (T3) จำนวน 826 กลุbม 16,768 ราย 173,832.90 ไรb
ป„ 2560 - 2562 มีเกษตรกรที่ผbานเกณฑYการประเมินและรับเงินอุดหนุน จำนวน 8,051 กลุbม
165,213 ราย 1,421,472.10 ไรb จะตcองใชcเงินอุดหนุน 3,656,804,850 บาท แตbกรมการขcาวไดcจbายเงินอุดหนุนใหc
เกษตรกรไปแลcว 2,736,702,350 บาท และอยูbระหวbางเบิกจbายจำนวน 2,310,400 บาท ยังขาดเงินอุดหนุนสำหรับ
จbายใหcแกbเกษตรกรอีก 1,384 กลุbม 27,119 ราย 269,926.50 ไรb จำนวน 917,792,100 บาท
สำหรับป„ 2563 - 2564 กรมการขcาวคาดวbาจะมีเกษตรกรผbานเกณฑYการประเมิน และรับเงิน
อุดหนุน 6,270 กลุbม 130,530 ราย 1,037,149.00 ไรb จำนวน 3,761,408,750 บาท กรมการขcาวไดcรับการจัดสรร
งบประมาณประจำป„ พ.ศ. 2564 เพียงจำนวน 450,000,000 บาท
ป€ญหาอุปสรรคการดำเนินงาน คือ การตรวจประเมินระบบการผลิตขcาวอินทรียYและการจbายเงิน
อุดหนุนแลcวเสร็จขcามป„งบประมาณ และงบประมาณที่ไดcรับจัดสรรในแตbละป„ไมbเพียงพอกับที่จะจbายเงินอุดหนุนใหc
เกษตรกร ซึ่งในป„ 2562 จำเปEนตcองขอใชcงบกลางรายการเงินสำรองจbายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน พ.ศ. 2564
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4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
เนื่องจากการผลิตขcาวอินทรียYสbวนใหญbจะเก็บเกี่ยวในชbวงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคมของทุกป„ ทำ
ใหcการตรวจประเมินระบบการผลิตขcาวอินทรียY ตรวจสอบความถูกตcองของขcอมูล และการจbายเงินอุดหนุนแลcวเสร็จ
ขcามป„งบประมาณ ซึ่งเกินระยะเวลาตามแผนที่กำหนดไวcทำใหcการดำเนินโครงการไมbสามารถเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไวcแลcว จึงจำเปEนตcองขอขยายระยะเวลาโครงการจากเดิมสิ้นสุดในป„งบประมาณ พ.ศ.
2564 เปEนสิ้นสุดในป„งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามปริมาณงานที่ยังเหลือ
5. การเสนอขอใชc ง บกลางรายการสำรองจb า ยเพื ่ อ กรณี ฉ ุ ก เฉิ น หรื อ จำเปE น และการขอขยาย
ระยะเวลาดำเนินงานโครงการตbอคณะกรรมการนโยบายและบริหารขcาวแหbงชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณY โดยกรมการขcาวไดcเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารขcาว
แหbงชาติพิจารณาการขอใชcงบกลางรายการสำรองจbายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน ป„ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 10
กุมภาพันธY 2564 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารขcาวแหbงชาติไดcเห็นชอบเงินอุดหนุนตามโครงการสbงเสริมการ
ผลิตขcาวอินทรียY ป„ 2562 ซึ่งงบประมาณประจำป„จัดสรรไมbเพียงพอ จำนวน 917,792,100 บาท และมอบหมาย
กรมการขcาวนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ป„ พ.ศ. 2564 จากงบกลางรายการสำรองจbายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเปEนในการดำเนินการตbอไป นอกจากนั้นยังเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการสbงเสริมการ
ผลิตขcาวอินทรียY จากเดิมสิ้นสุดป„งบประมาณ 2564 เปEนสิ้นสุดป„งบประมาณ 2565
6. นายกรัฐมนตรีเห็นชอบการขอใชcงบกลางรายการสำรองจbายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEนตาม
ระเบียบวbาดcวยการบริหารงบประมาณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณY โ ดยกรมการขc า วไดc ด ำเนิ น การตามระเบี ย บวb า ดc ว ยการบริ ห าร
งบประมาณรายจbายงบกลาง รายการเงินสำรองจbายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน พ.ศ. 2562 โดยสbงคำขอจัดสรร
งบประมาณใหcสำนักงบประมาณเสนอตbอนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลcว เห็นชอบใหcกระทรวงเกษตรและสหกรณY โดย
กรมการขcาวใชcจbายงบประมาณรายจbายประจำป„งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการสำรองจbายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเปEน ในวงเงิน 869,931,400 บาท สbวนที่เหลืออีกจำนวน 47,860,700 บาท ใหcกรมการขcาวปรับแผนการ
ปฏิ บั ติ งานและแผนการใชc จb ายงบประมาณ ประจำป„ งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบี ยบวb าดc วยการบริ หาร
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปจbายใหcเกษตรกรของโครงการสbงเสริมการผลิตขcาวอินทรียY ป„ 2562 ซึ่งกรมการขcาว
อยูbระหวbางปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชcจbายงบประมาณ ประจำป„งบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหcสำนัก
งบประมาณพิจารณาจำนวน 47,860,700 บาท จาก 1) โครงการระบบสbงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญb จำนวน
30,000,000 บาท 2) โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน จำนวน 13,826,500 บาท และ 3) ผลผลิตการผลิตสินคcาขcาวไดcรับ
การสbงเสริมและพัฒนา (งบรายจbายอื่น คbาใชcจbายในการเดินทางไปตbางประเทศชั่วคราว) จำนวน 4,034,200 บาท

11. เรื่อง (ร1าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝg}งแห1งชาติ พ.ศ. 2564 – 2565
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดลcอม (ทส.) เสนอ (รbาง)
นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ€•งแหbงชาติ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้
สาระสำคัญของเรื่อง
ทส. รายงานวbา
1. ทส. โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ€•งไดcจัดทำ (รbาง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ€•งแหbงชาติ พ.ศ. 2564 – 2565 เพื่อเปEนกลไก เครื่องมือ กฎระเบียบในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ€•งใหcเกิดการพัฒนาอยbางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และเปEนแนวทางใหcเกิดการอนุรักษY
คุcมครอง ปtองกัน ฟ™šนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ€•ง ที่สนับสนุนการเจริญเติบโตที่เปEนมิตรกับสิ่งแวดลcอม โดย (รbาง)
นโยบายและแผนฯ เปEนแผนระดับที่ 3 ซึ่งที่ผbานมามีการดำเนินการสรุปไดc ดังนี้
1.1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ€•งไดcดำเนินการจัดประชุม Technical Focus Group
จำนวน 6 ครั้ง และจัดประชุมผูcมีสbวนไดcสbวนเสียในพื้นที่ 6 พื้นที่ ไดcแกb จังหวัดระยอง จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุราษฎรY
ธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดตรังรวมทั้งมีการจัดประชุมวิพากษY (รbาง) นโยบายและแผนฯ 1 ครั้ง โดย
มีผูcแทนจากสbวนราชการตbาง ๆ ที่เกี่ยวขcอง และผูcแทนชุมชนชายฝ€•งเขcารbวม
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1.2 คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ€•ง
แหbงชาติ [รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษYสุวรรณ) เปEนประธาน] ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18
มกราคม 2562 มีมติเห็นชอบในหลักการตbอ (รbาง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ€•ง
แหbงชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 และใหcหนbวยงานที่เกี่ยวขcองนำขcอสังเกตและขcอเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการ
ปรับแกcไข และเสนอตbอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหcความเห็นชอบตbอไป ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ€•ง ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ€•งแหbงชาติ ไดcดำเนินการ
ปรับแกcไขเรียบรcอยแลcว
1.3 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหbงชาติ (สภาพัฒนาฯ) ในการประชุมครั้งที่
12/2563 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการ (รbาง) นโยบายดังกลbาว โดยมีขcอเสนอแนะใหcปรับปรุง
เพิ่มเติมในสbวนของความเชื่อมโยงแผน เปtาหมาย ตัวชี้วัด และกลไกการขับเคลื่อนแผน โดยควรมุbงเนcนประเด็นการมี
สbวนรbวมของภาคประชาสังคมและชุมชนในพื้นที่ใหcมากขึ้น และดำเนินการจัดทำกลไกและมาตรการทางเศรษฐศาสตรY
ในการสรcางหลักประกันสำหรับการใชcประโยชนYจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝ€•งอยbางยั่งยืน พรcอมทั้งปรับกรอบ
ระยะเวลาเปEน พ.ศ. 2564 - 2565 และใหc ทส. ดำเนินการเสนอ (รbาง) นโยบายดังกลbาว เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ตามขั้นตอนที่เกี่ยวขcองตbอไป ทั้งนี้ ทส. โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ€•งไดcปรับตามขcอเสนอแนะดังกลbาว
เรียบรcอยแลcว
2. (ร1าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝgง} แห1งชาติ พ.ศ. 2564
- 2565 มีสาระสำคัญสรุปไดc ดังนี้
2.1 วัตถุประสงคF ไดcแกb
2.1.1 เพื ่ อ อนุ ร ั ก ษF คุ = ม ครอง ปn อ งกั น ฟ• › น ฟู ทรั พยากรทางทะเลและชายฝ€• ง
คุณภาพสิ่งแวดลcอมทางทะเล และสนับสนุนการเจริญเติบโตที่เปEนมิตรกับสิ่งแวดลcอม และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน
2.1.2 เพื่อใหcเกิดการพัฒนากลไก เครื่องมือ กฎระเบียบในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ€•ง ใหcสามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ไดcอยbางเหมาะสม และเห็นผลเปEนรูปธรรม
2.1.3 เพื่อเสริมสร=างความร1วมมือและบูรณาการการทำงานของภาคสbวนตbาง ๆ
ในการรbวมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ€•งใหcเปEนทรัพยากรที่มีคุณภาพ และสามารถเปEนสbวนหนึ่งของ
กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.2 เปnาหมาย ไดcแกb
2.2.1 ทรัพยากร คุณภาพสิ่งแวดล=อม และระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ€•งได=รับ
การอนุรักษF คุ=มครองและฟ•›นฟูใหcสามารถเปEนฐานสนับสนุนการเจริญเติบโตที่เปEนมิตรกับสิ่งแวดลcอม และการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
2.2.2 เกิดความสมดุลระหว1างการอนุรักษFและการใช=ประโยชนF ลดความขัดแยcง
ของการพัฒนาบนฐานการใชcประโยชนYทรัพยากรทางทะเลและชายฝ€•งอยbางยั่งยืน
2.2.3 มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝg}งที่ครอบคลุมทั้ง
ระบบ มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการมีสbวนรbวมของทุกภาคสbวน
2.2.4 มีองคFความรู= งานวิจัย นวัตกรรม และบุคลากรที่มีศักยภาพและเพียงพอ
ตbอการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ€•ง
2.3 มาตรการบริหารจัดการ 4 มาตรการ ประกอบดcวย
มาตรการที่ 1 อนุ ร ั ก ษF คุ = ม ครอง ฟ• › น ฟู ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝg } ง อย1 า งสมดุ ล และเปT น ธรรม
งบประมาณ 1,914.87 ลcานบาท
แนวทาง
ตัวอย1างตัวชี้วัด
1) อนุรักษY คุcมครอง ฟ™šนฟูระบบนิเวศ ทรัพยากรทาง 1) เพิ่มพื้นที่ป†าชายเลน 2,000 ไรbตbอป„
ทะเลและชายฝ€•งที่มีความสำคัญ หรือมีแนวโนcมเสื่อม 2) มีพื้นที่ปะการังสมบูรณYมากกวbารcอยละ 9 ในป„
โทรม
2565 และพื้นที่ปะการังเสียหายนcอยกวbารcอยละ 50
ในป„ 2565
3) พื้นที่หญcาทะเลไดcรับการฟ™šนฟู 156 ไรb
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2) บริหารจัดการการกัดเซาะชายฝ€•ง และกำหนด 4) พื้นที่คุcมครองทางทะเลเพิ่มขึ้นอยbางนcอยป„ละ
แนวทางแผนงานปt องกั นและแกc ไ ขป€ ญหาการกั ด 1,000 ตารางกิโลเมตร
เซาะชายฝ€•งอยbางบูรณาการในรูปแบบกลุbมหาด
5) อัตราการรอดตายจากการเกยตื้นของสัตวYทะเล
3) พัฒนาเครื่องมือ กลไก ระบบฐานขcอมูลติดตาม หายาก รcอยละ 90
และประเมินการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝ€•งทะเล
6) จำนวนแผนบริหารจัดการขยะทะเลและพิทักษY
4) พัฒนา กลไก เครื่องมือ กฎระเบียบในการบริหาร สัตวYทะเลหายากระดับประเทศและระดับพื้นที่ 3
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ€•งตามอำนาจ เรื่อง และมีระบบฐานขcอมูลติดตามและประเมินการ
แหb ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ส b ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การ เปลี ่ ย นแปลงพื ้ น ที ่ ช ายฝ€ • ง ทะเลที ่ ท ั น สมั ย มี
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ€•ง พ.ศ. 2558
ประสิทธิภาพ 1 ระบบ
5) ประกาศพื ้ น ที ่ ค ุ c ม ครองทางทะเลและชายฝ€• ง 7) กำหนด Environmental Checklist สำหรั บ
เพิ่มเติม และเสริมสรcางประสิทธิภาพการบริหาร สิ่งกbอสรcางริมทะเลที่มีการยกเวcนการทำรายงานการ
จัดการพื้นที่
วิเคราะหYผลกระทบสิ่งแวดลcอม (EIA)
6) เสริมสรcางประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะใน 8) น้ำเสียตามชายฝ€•ง และเกาะทั่วประเทศไดcรับการ
ทะเลและชายฝ€•ง
บำบัดอยbางนcอยรcอยละ 30 ภายในป„ 2565 และรcอย
7) เสริมสรcางประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ ละ 50 ในเขตพื้นที่ทbองเที่ยวทางทะเลอยbางนcอย 10
ทางทะเลและชายฝ€•ง
แหbง
ตัวอย1างโครงการ
ตัวอย1างหน1วยงานที่รับผิดชอบ
1) โครงการจัดทำแผนที่ปะการังทั่วประเทศ
ทส.
2) โครงการบูรณาการแผนการทbองเที่ยวแบบยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณY (กษ.)
ที่เกี่ยวขcองกับแนวปะการัง
กระทรวงคมนาคม (คค.)
3) โครงการศึกษาวิจัยขยะทะเลและผลกระทบตbอ กระทรวงมหาดไทย (มท.)
ระบบนิเวศและสัตวYทะเลหายาก
ศูนยYอำนวยการรักษาผลประโยชนYของชาติทางทะเล
4) จัดทำระบบตรวจสอบ ติดตาม แจcงเตือนมลพิษ (ศรชล.)
ทางทะเลและสัตวYทะเลมีพิษ
สำนั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ
5) จัดทำรbางแนวทางการแกcไขป€ญหาการกัดเซาะ สารสนเทศ (องคYการมหาชน) (GISTDA)
ชายฝ€•งของประเทศ
มาตรการที่ 2 บริการจัดการการใช=ประโยชนFทรัพยากรทางทะเลและชายฝg}งแบบบูรณาการอย1างยั่งยืน
งบประมาณ 673 ลcานบาท
แนวทาง
ตัวอย1างตัวชี้วัด
1) แบbงเขตการใชcประโยชนYทรัพยากรทางทะเลและ 1) ตc น ฉบั บ แผนที ่ ก ารจำแนกเขตทางทะเลและ
ชายฝ€•ง ตามแนวคิดการแบbงเขตการใชcประโยชนYเชิง ชายฝ€ • ง ในลั ก ษณะ One Marine Chart จำนวน 1
พื้นที่ Marine Spatial Planning (การวางแผนเชิง ฉบับ
พื้นที่ทางทะเล)
2) พื ้ น ที่ ห าดสมดุ ล ไดc ร ั บ การปกปt อ งและกำหนด
2) บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรประมงทะเล ประมง มาตรการตามมาตรา 21 แหb ง พระราชบั ญ ญั ติ
ชายฝ€•ง การเพาะเลี้ยงสัตวYน้ำ ฟารYมทะเลตามแนว สbงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ชายฝ€•ง พ.ศ. 2558 จำนวน 10 กลุbมหาดภายในป„
3) บริหารจัดการทรัพยากรสินแรbและแหลbงพลังงาน 2565
ในทะเลอยbางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3) รcอยละของความสำเร็จในการบริหารจัดการการ
4) สbงเสริม สนับสนุนการปรับเปลี่ยนการทbองเที่ยว ประมงทะเล โดยมีการทำประมงไมbเกินศักยภาพการ
ในพื้นที่ทางทะเลและชายฝ€•ง สูbการทbองเที่ยวอยbาง ผลิ ต ของปริ ม าณสู ง สุ ด ของสั ต วY น ้ ำ ที ่ จ ะจั บ มาใชc
ยั่งยืน บนพื้นฐานศักยภาพการรองรับของพื้นที่และ ประโยชนYไดc (MSY) ซึ่งคำนวณโดยกรมประมง
กระจายผลประโยชนYอยbางเปEนธรรม
4) ลดระดับการทำการประมง IUU ผbานการควบคุม
5) เพิ่มประสิทธิภาพโครงขbายการขนสbง การเดินทาง ตามระบบการติ ด ตาม ควบคุ ม และเฝt า ระวั ง
ทางทะเลอยbางปลอดภัย เชื่อมโยงเปEนระบบ ควบคุม (Monitoring, Control and Surveillance System
ไดc และไมbกระทบกับระบบนิเวศและสิ่งแวดลcอม
: MCS)
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5) ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health Index)
มีคbามากกวbารcอยละ 75 ในป„ 2565
ตัวอย1างหน1วยงานที่รับผิดชอบ
ทส. กษ. คค. มท. ศรชล.
กระทรวงการตbางประเทศ (กต.)
กระทรวงการทbองเที่ยวและกีฬา (กก.)
กระทรวงพลังงาน (พน.)
กระทรวงแรงงาน (รง.)
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
สำนักงานสภาความมั่นคงแหbงชาติ (สมช.)
สศช.

ตัวอย1างโครงการ
1) โครงการจัดทำแผนที่การจำแนกเขตทางทะเล
และชายฝ€•งในลักษณะ One Marine Chart
2) โครงการจัดทำระบบสbงเสริมดcานการเพาะเลี้ยง
สัตวYน้ำที่มีศักยภาพสำหรับอาชีพประมงพื้นบcาน
โดยเฉพาะ
3) แผนงานกำกับการยกรbางกฎหมายที่เกี่ยวขcองกับ
การแสวงหาและการใชc ป ระโยชนY จ ากสิ น แรb แ ละ
แหลbงพลังงานในทะเลที่ทันสมัยและสอดคลcองกับ
ลักษณะของทะเลไทย
4) แผนงานการศึกษาและประเมินสถานการณYแหลbง
ทbองเที่ยวที่มีความอbอนไหวภายใตcการพัฒนาการ
ทb อ งเที ่ ย วอยb า งยั ่ ง ยื น เพื ่ อ ตอบสนองความ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5) จั ด ตั ้ ง เขตสงวนรั ก ษา 17 แหb ง และเขตการ
ทbองเที่ยวอยbางยั่งยืน 50 แหbง
มาตรการที่ 3 เสริมสรcางประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ€•ง โดยเนcนการมี
สbวนรbวมและทันตbอการเปลี่ยนแปลง งบประมาณ 5,203.7 ลcานบาท
แนวทาง
ตัวอย1างตัวชี้วัด
1) บริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝ€•ง 1) จำนวนชุ ม ชนชายฝ€ • ง อปท. ไดc ร ั บ การพั ฒ นา
รายจังหวัด และมีการประสานความรbวมมือระหวbาง ศักยภาพ และสbงเสริมบทบาท เพิ่มขึ้นรcอยละ 30
จั ง หวั ด ในกรณี ท ี ่ จ ั ง หวั ด มี พ ื ้ น ที ่ อ ยู b ใ นระบบหาด ตbอป„
เดียวกัน
2) ระดั บ ความพึ ง พอใจในการมี ส b ว นรb ว มในการ
2) เสริมสรcางศักยภาพและบทบาทคณะกรรมการ บริ ห ารจั ด การ อนุ ร ั ก ษY คุ c ม ครอง เฝt า ระวั ง ของ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ€•งระดับจังหวัดโดยการ องคY ก รเอกชน สมาคม ชมรม และสั ง คมตb อ
จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรทาง ทรั พยากรทางทะเลและชายฝ€ • ง รc อยละ 80 ในป„
ทะเลและชายฝ€•งแบบบูรณาการ
2565
3) มี ฐ านขc อมู ลสารสนเทศการใชc ประโยชนY พื ้ นที่ 3) ศูนยYพิทักษYทรัพยากรทางทะเลและชายฝ€•ง 1 แหbง
ทะเลดc า นตb า ง ๆ ครอบคลุ ม พื ้ น ที ่ ท างทะเลและ และจำนวนเครือขbาย ครบทั้งสิ้น 24 จังหวัดชายฝ€•ง
ชายฝ€•ง และจังหวัดชายทะเล
ทะเล
4) จัดตั้งศูนยYพิทักษYทรัพยากรทางทะเลและชายฝ€•ง 4) เผยแพรbองคYความรูcทางทะเลและสามารถบริหาร
ในการรวบรวมวิเคราะหYขcอมูลที่ทันเหตุการณY มีการ จัดการความรูcไดcอยbางมีประสิทธิภาพ 2 เรื่องตbอป„
แลกเปลี่ยนจากทุกแหลbงทั้งหนbวยงานราชการและ 5) ระบบฐานขcอมูลสถานภาพทรัพยากรป†าไมc Near
เครือขbายทางทะเลและชายฝ€•ง และจังหวัดชายทะเล Real Time 1 ระบบ
เพื ่ อ การสั ่ ง การและแกc ไ ขป€ ญ หาไดc อ ยb า งรวดเร็ ว
ตัวอย1างหน1วยงานที่รับผิดชอบ
ทันทbวงที
ทส .คค. มท.
5) สbงเสริมการดำเนินงานของกลุbมเครือขbายชุมชน
ตัวอย1างโครงการ
ชายฝ€•ง องคYกรปกครองสbวนทcองถิ่น (อปท.) ชายฝ€•ง 1) แผนงานกำหนดขอบเขต (Zoning) การใชc
6) สbงเสริมความรbวมมือกับองคYกรเอกชน มูลนิธิ ประโยชนYจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝ€•ง
สมาคม ชมรมในการรbวมอนุรักษY ติดตาม เฝtาระวัง 2) โครงการจัดตั้งศูนยYเฝtาระวังเตือนภัยพิบัติและ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ€•ง
เหตุการณYทางทะเลและชายฝ€•ง
7) ปรั บ สมดุ ล โครงสรc า งองคY ก รในการรั ก ษา 3) แผนงานความรb ว มมื อ เครื อ ขb า ยการอนุ ร ั ก ษY
ผลประโยชนYของชาติทางทะเล
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ€•ง
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8) บริหารจัดการองคYความรูc และสbงเสริมการศึกษา
วิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ€•ง
9) สbงเสริมและเผยแพรbองคYความรูc จิตสำนึก ความ
ตระหนัก ความเขcาใจในบริบทการบริหารจัดการ
และใชcประโยชนYทรัพยากรทางทะเลและชายฝ€•งของ
ผูcมีสbวนไดcเสีย และประชาชนอยbางตbอเนื่อง
มาตรการที่ 4 เสริมสร=างความเข=มแข็ง และพัฒนาความร1วมมือบนพื้นฐานของผลประโยชนFร1วมกันจาก
ความร1วมมือระหว1างประเทศ โดยใชcจbายจากงบประมาณจากแผนการปฏิบัติงานประจำป„ของหนbวยงาน
แนวทาง
ตัวอย1างตัวชี้วัด
1) สรc า งความเขc ม เเข็ ง ดc า นความรb ว มมื อ ระหวb า ง 1) แนวทางและ Road Map ในการสbงเสริมความ
ประเทศในการจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและ รbวมมือระหวbางประเทศในการปกปtอง รักษา และ
ชายฝ€•ง
ฟ™šนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลcอมทางทะเล จำนวน 1
2) ปรับปรุงแกcไขกฎหมายทางทะเลใหcทันสมัยและ เรื่อง
สอดคลc อ งกั บ อนุ ส ั ญ ญาสหประชาชาติ ว b า ดc ว ย 2) แนวทาง และ Road Map ในการปรับปรุงแกcไข
กฎหมายทางทะเล ค.ศ. 1982
กฎหมายภายในประเทศ ใหcสอดคลcองกับอนุสัญญา
สหประชาชาติวbาดcวยกฎหมายทางทะเล ค.ศ. 1982
( United Nations Convention on the Law of
the Sea : UNCLOS)
3) จำนวนความรb ว มมื อ กั บ ตb า งประเทศดc า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลcอมที่มีกิจกรรมการ
ดำเนินงานในแตbละป„เพิ่มขึ้น 2 เรื่องตbอป„
ตัวอย1างโครงการ
ตัวอย1างหน1วยงานที่รับผิดชอบ
1) โครงการดำเนินการศึกษากฎหมายทางทะเล และ กต. กษ. คค. พน. มท. อก. ศรชล.
จัดทำ Road map
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)
2) โครงการอนุวัติตามและแสวงหาประโยชนYจาก
ความตกลงทางทะเลและชายฝ€•ง ทั้งในระดับทวิภาคี
พหุภาคี และนานาชาติ
3) แผนงานยุ ท ธศาสตรY พ ั ฒ นาความรb ว มมื อ ดc า น
ตbางประเทศ สรcางและรักษาผลประโยชนYชาติ
12. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ1ายประจำป•งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ1ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจำเปTน เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อปnองกันการเกิดอุทกภัยป•
2564 และบรรเทาปgญหาภัยแล=งป• 2564/2565
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแหbงชาติ (สทนช.) เสนอดังนี้
1. อนุมัติงบประมาณรายจbายประจำ ป„งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจbายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน จำนวน 3,851.2251 ลcานบาท เพื่อเปEนคbาใชcจbายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อปtองกันการเกิดอุทกภัย ป„ 2564 และบรรเทาป€ญหาภัยแลcงป„ 2564/2565 จำนวน 3,378
รายการ โดยรายละเอียดของแผนการใชcจbายงบประมาณใหcเปEนไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
2. ใหcยกเวcนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวbาดcวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจbายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินสbงคลัง พ.ศ. 2562 ขcอ 106 ในกรณีที่หนbวยรับงบประมาณไมbสามารถดำเนินการไดcตาม
หลักเกณฑYและวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดไวcกbอนสิ้นป„งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุนใหcการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำเพื่อปtองกันการเกิดอุทกภัย ป„ 2564 และบรรเทาป€ญหาภัยแลcงป„ 2564/2565 เปEนไปอยbาง
ตbอเนื่องตามแผนงานที่วางไวc
สาระสำคัญ/ข=อเท็จจริง
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1. จากสถานการณYน้ำในป€จจุบันซึ่งมีปริมาณฝนตกนcอยกวbาที่คาดการณYไวc สbงผลใหcมีปริมาณน้ำใน
อbางเก็บน้ำนcอย ประกอบกับการอพยพกลับภูมิลำเนาเดิมของประชาชนในภาคอุตสาหกรรม สูbชนบทเพื่อประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมอันเนื่องมาจากการไดcรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สbงผลใหcมี
ความตcองการใชcน้ำเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกองอำนวยการน้ำแหbงชาติไดcประเมินสถานการณYน้ำตcนทุนในแหลbงเก็บกักน้ำทั่ว
ประเทศ พบวbามีปริมาณน้ำรวม 35,713 ลcานลูกบาศกYเมตร คิดเปEนรcอยละ 44 ของความจุเก็บกักทั้งประเทศ สามารถ
ใชcการไดc 11,633 ลcานลูกบาศกYเมตร คิดเปEนรcอยละ 20 ของความจุเก็บกักทั้งประเทศ จำแนกเปEนรายภาคไดcดังนี้
ภาค
ปริมาณน้ำในแหล1งเก็บกักน้ำ
ปริมาณน้ำใช=การ
(ล=าน ลบ.ม.)
(ล=าน ลบ.ม.)
รวมทั้งสิ้น
35,713
11,633
เหนือ
8,389
1,485
ตะวันออกเฉียงเหนือ
5,799
3,897
กลาง
340
292
ตะวันตก
15,204
1,793
ตะวันออก
1,308
1,160
ใตc
4,673
3,006
2. สทนช. ไดcบูรณาการรbวมกับหนbวยงานที่เกี่ยวขcองเพื่อดำเนินการใหcเปEนไปตามมาตรการการ
รับมือฤดูฝน ป„ 2564 จำนวน 10 มาตรการ โดยแจcงใหcกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณY และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลcอมพิจารณามอบหมายหนbวยงานในสังกัด ที่เกี่ยวขcองดำเนินการจัดทำ
แผนงานรองรับสถานการณYขาดแคลนน้ำเสนอคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดพิจารณาความเหมาะสม พรcอม
ทั้งจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน โดย สทนช. ไดcกำหนดหลักเกณฑYและแนวทางในการเสนอโครงการ ดังนี้
1) เปEนแผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงคYเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในชbวงเดือน
สิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2564
2) เปEนแผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงคYเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนเพื่อ
สำรองน้ำไวcใชcในชbวงฤดูแลcง ป„ 2564/2565
3) เปEนแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการในพื้นที่เปtาหมายเฝtาระวังที่อาจเสี่ยงตbอการเกิด
อุทกภัย และพื้นที่เฝtาระวังที่อาจเสี่ยงตbอการขาดแคลนน้ำ ตามผลการประเมินสถานการณYน้ำของกองอำนวยการน้ำ
แหbงชาติ
4) เปEนแผนงานซbอมแซม/ปรับปรุงอาคารชลศาสตรYเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
และการเก็บกักน้ำ งานปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ งานกำจัดวัชพืช บbอน้ำบาดาล และธนาคารน้ำใตcดินที่มีความพรcอม
สามารถดำเนินการไดcทันที
5) เปEนแผนงาน/โครงการที่อยูbภายใตcภารกิจของหนbวยงาน และไมbเขcาขbาย
เปEนงาน
ที่จะตcองถbายโอนภารกิจ ตามขcอกำหนดของคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหcแกbองคYกรปกครองสbวนทcองถิ่น
6) เปEนแผนงาน/โครงการที่ไมbซ้ำซcอนกับแผนงาน/โครงการที่บรรจุในรbางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจbายประจำป„งบประมาณ พ.ศ. 2565 แลcว หรือกำลังจะไดcรับการจัดสรรงบประมาณจากแหลbง
งบประมาณอื่น
7) ใหcหนbวยงานเสนอขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชcจbายงบประมาณ ประจำป„
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากโครงการ/รายการที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงคYแลcว และมีงบประมาณเหลือจbาย และ/
หรือรายการที่หมดความจำเปEน และ/หรือรายการที่คาดวbาจะไมbสามารถดำเนินการไดcทัน ในป„งบประมาณ พ.ศ.
2564 แลcวแตbกรณีในโอกาสแรก หากงบประมาณดังกลbาวขcางตcนของสbวนราชการมีไมbเพียงพอ จึงจะสามารถขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณไดc
8) กรณีโครงการที่ดำเนินการโดยจังหวัด หรือหนbวยงานทcองถิ่น ตcองนำแผนงานไปบรรจุใน
แผนพัฒนาจังหวัด เพื่อใหcเปEนไปตามพระราชกฤษฎีกาวbาดcวยการบริหารงานจังหวัดและกลุbมจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ. 2551 ใหcเรียบรcอยกbอนเสนอแผนงาน/โครงการ.
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9) การดำเนินการตcองเปEนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วbาดcวยการจัดซื้อจัดจcางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะอยbางยิ่ง ขcอ 20 การแบbงซื้อแบbงจcางโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจcางในครั้ง
เดียวกันเพื่อใหcวิธีการซื้อหรือจcางหรืออำนาจในการสั่งซื้อสั่งจcางเปลีย่ นแปลงไป
10) ใหcหนbวยงานที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณตcองจัดสbงแบบรูปรายการ และ
ประมาณการราคาคbากbอสรcาง (ปร.4 และ ปร.5) ตามหลักเกณฑYและวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด
11) แผนงาน/โครงการที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะตcองสามารถดำเนินการ
ใหcแลcวเสร็จภายใน 120 วัน และไมbเกินเดือนมกราคม 2565
3. สทนช. ในฐานะฝ†ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหbงชาติ ไดcดำเนินการตรวจสอบ
แผนงาน/โครงการจากหนbวยงานที่เสนอขอปรับแผนการดำเนินงานในป„งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีวัตถุประสงคY
สอดคลcองกับโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อปtองกันการเกิดอุทกภัย ป„ 2564 และบรรเทา
ป€ญหาภัยแลcงป„ 2564/2565 โดยใชcงบประมาณเหลือจbายของหนbวยงานมาดำเนินการ ไดcแกb กระทรวงเกษตรและ
สหกรณY (กรมชลประทาน) รวมทั้งสิ้น 14 รายการ วงเงินงบประมาณ 56.5130 ลcานบาท ซึ่งป€จจุบันอยูbระหวbาง
ดำเนินโครงการ
4. สทนช. ในฐานะฝ†ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหbงชาติ ไดcดำเนินการตรวจสอบ
แผนงาน/โครงการจากหนbวยงานเกี่ยวขcอง ตามหลักเกณฑYและแนวทางในการเสนอโครงการตามขcอ 2. พบวbามี
แผนงานโครงการที่ตcองดำเนินการเพื่อรองรับสถานการณYฤดูฝน ป„ 2564 และเก็บกักน้ำไวcเพื่อบรรเทาป€ญหาภัยแลcงป„
2564/2565 รวมถึงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ใหcสามารถเตรียมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำไดcอยbางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปEนไปตามเปtาหมายที่ตั้งไวc จำนวน 3 กระทรวง 5 หนbวยงาน
รวมทั้งสิ้น 4,248 รายการ วงเงินงบประมาณรวม 4,998.6507 ลcานบาท
5. สำนักงบประมาณไดcพิจารณานำเรื่องตามขcอ 4. กราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาแลcว
นายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการใหcหนbวยรับงบประมาณจำนวน 3 กระทรวง 5 หนbวยงานดำเนินการตามโครงการ
สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ ำ เพื ่ อ ปt อ งกั น การเกิ ด อุ ท กภั ย ป„ 2564 และบรรเทาป€ ญ หาภั ย แลc ง ป„
2564/2565 จำนวน 3,378 รายการ ภายใตcกรอบวงเงินงบประมาณ 3,851.2251 ลcานบาท โดยใหcใชcจbายจาก
งบประมาณรายจbายประจำป„งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจbายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน และ
ใหcพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
1) ใหcหนbวยรับงบประมาณ ไดcแกb กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
บาดาล องคYกรปกครองสbวนทcองถิ่น และจังหวัด 9 จังหวัด เปEนเปEนผูcเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจbาย
ประจำป„งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจbายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน โดยตรงตามขั้นตอนของ
ระเบียบและแนวทางที่เคยปฏิบัติตbอไป
สำหรับโครงการของจังหวัดซึ่งตcองบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกาวbาดcวย
การบริหารงานจังหวัดและกลุbมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ขอใหcสำนักงานทรัพยากรน้ำแหbงชาติ ตรวจสอบ
กbอนนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา หากยังมิไดcกำหนดอยูbในแผนพัฒนาจังหวัด เห็นควรใหcไปดำเนินการบรรจุใน
แผนพัฒนาจังหวัดใหcครบถcวนกbอน ในสbวนขององคYกรปกครองสbวนทcองถิ่น ใหcกรมสbงเสริมการปกครองทcองถิ่น
ตรวจสอบ หากพบวbาเปEนหนbวยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจbายประจำป„งบประมาณ พ.ศ.
2564 ใหcขอรับการจัดสรรงบประมาณไดcโดยตรง หากมีใชb ใหcเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณผbานกรมสbงเสริมการ
ปกครองทcองถิ่น
2) ใหcหนbวยรับงบประมาณที่เกี่ยวขcองเรbงดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ
ขcอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวขcอง โดยคำนึงถึงประโยชนYสูงสุดของทางราชการและประโยชนYที่ประชาชนจะ
ไดcรับเปEนสำคัญ เพื่อใหcเปEนไปตามวัตถุประสงคYของโครงการ และใหcเรbงรัดดำเนินการกbอหนี้ผูกพันใหcแลcวเสร็จภายใน
เดือนกันยายน 2564 และเรbงรัดการดำเนินงานใหcแลcวเสร็จภายใน 120 วัน หรือไมbเกินเดือนมกราคม 2565 โดยใหc
จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชcจbายงบประมาณ เพื่อขอทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณ
ตามขั้นตอนตbอไป
3) ใหcสำนักงานทรัพยากรน้ำแหbงชาติ ในฐานะฝ†ายเลขานุการกองอำนวยการน้ำแหbงชาติ
ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการ เพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชนYที่จะไดcรับจากการดำเนินโครงการ
ตbอนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบดcวย
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ในการนี้ สทนช. ไดcพิจารณาดำเนินการและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานตามความเห็นของ
สำนักงบประมาณดังกลbาวขcางตcนแลcว โดยสรุปไดcดังนี้
(1) หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหcดำเนินโครงการแลcว สทนช. จะดำเนินการแจcง
หนbวยรับงบประมาณใหcเรbงรัดดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจbาย ประจำป„งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบ
กลาง รายการเงินสำรองจbายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน โดยตรงตามขั้นตอนของระเบียบและแนวทางที่เคยปฏิบัติ
สำหรับโครงการของจังหวัดซึ่งตcองบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด ตามพระราชกฤษฎีกาวbาดcวยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุbมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 สทนช. ไดcกำหนดไวcในแนวทางในการเสนอโครงการตามขcอ 2. ขcอ 8) แลcว
สbวนแผนงานโครงการที่ดำเนินการโดยองคYกรปกครองสbวนทcองถิ่น สทนช. ไดcแจcงใหcกระทรวงมหาดไทยสั่งการใหcกรม
สbงเสริมการปกครองทcองถิ่นพิจารณาตรวจสอบหนbวยรับงบประมาณและดำเนินการใหcสอดคลcองตามความเห็นของ
สำนักงบประมาณดcวยแลcว
(2) ในสbวนของการเรbงรัดดำเนินโครงการใหcแลcวเสร็จภายใน 120 วัน หรือไมbเกินเดือน
มกราคม 2565 สทนช. ไดcกำหนดเรื่องดังกลbาวไวcในแนวทางในการเสนอโครงการตามขcอ 2. ขcอ 11) แลcว และจะ
ดำเนินการแจcงหนbวยรับงบประมาณใหcเรbงรัดการดำเนินงานใหcเปEนไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณภาย
หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหcดำเนินโครงการตbอไป
(3) สทนช. ไดcกำหนดแนวทางในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการ เพื่อ
รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชนYที่จะไดcรับจากการดำเนินโครงการตbอนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ ไวc ดังนี้
(3.1) แผนงานของจั ง หวั ด /กลุ b ม จั ง หวั ด ใหc จ ั ง หวั ด รายงานผลการเสนอ
ของบประมาณ การขอรับจัดสรรงบประมาณ รวมถึงการดำเนินโครงการใหcกระทรวงมหาดไทยและสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแหbงชาติทราบทุกวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือน
(3.2) แผนงานของหนb วยงาน ใหc หนb วยงานที ่ ร ั บผิ ดชอบรายงานผลการเสนอขอ
งบประมาณ การขอรับจัดสรรงบประมาณ รวมถึงการดำเนินโครงการใหcกระทรวงตcนสังกัดและสำนักงานทรัพยากร
น้ำแหbงชาติทราบ ทุกวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือน
(3.3) แผนงานขององคYกรปกครองสbวนทcองถิ่น ใหcกรมสbงเสริมการปกครองทcองถิ่น
รายงานผลการเสนอของบประมาณ การขอรับจัดสรรงบประมาณ รวมถึงการดำเนินโครงการใหcกระทรวงมหาดไทยและ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแหbงชาติทราบ ทุกวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือน
6. จากขcอเท็จจริงดังกลbาวขcางตcน สทนช. จึงขอเสนอใหcคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
รายจbายประจำป„งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจbายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน จำนวน
3,851.2251 ลcานบาท เพื่อเปEนคbาใชcจbายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อปtองกัน
การเกิดอุทกภัย ป„ 2564 และบรรเทาป€ญหาภัยแลcงป„ 2564/2565 จำนวน 3,378 รายการ ตามความเห็นของสำนัก
งบประมาณ จำแนกตามกระทรวงและหนbวยงาน ไดcดังนี้
ที่
กระทรวง/หน1วยงาน/รายการ
จำนวน
วงเงิน
(รายการ)
(ล=านบาท)
รวมทั้งสิ้น
3,378
3,851.2251
กระทรวงเกษตรและสหกรณF
1,051
1,594.7865
กรมชลประทาน
1,051
1,594.7865
1.
โครงการซb อ มแซมอาคารชลศาสตรY เ พื ่ อ เพิ่ ม
1,004
1,411.8005
ประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเก็บกักน้ำ
2.
โครงการปรั บ ปรุ ง อาคารชลศาสตรY เ พื ่ อ เพิ่ ม
10
93.9500
ประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเก็บกักน้ำ
3.
โครงการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
34
78.0460
และการเก็บกักน้ำ
4.
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในพื้นที่
3
10.9900
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม
1,572
1,661.9661

26
กรมทรัพยากรน้ำ
25
67.1450
1.
โครงการซb อ มแซมอาคารชลศาสตรY เ พื ่ อ เพิ่ ม
17
42.1980
ประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเก็บกักน้ำ
2.
โครงการปรั บ ปรุ ง อาคารชลศาสตรY เ พื ่ อ เพิ่ ม
2
12.2000
ประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเก็บกักน้ำ
3.
โครงการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
6
12.7470
และการเก็บกักน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
1,547
1,594.8211
1.
โครงการพั ฒ นาน้ ำ บาดาลเพื ่ อ ความมั ่ น คงระดั บ
334
1,538.5990
ชุมชน
2.
โครงการเติมน้ำใตcดินระดับตื้นทั่วประเทศ
44
14.9426
3.
โครงการฟ™šนฟูสภาพบbอน้ำบาดาลเพื่อปtองกันป€ญหา
1,169
41.2795
อุทกภัยและบรรเทาป€ญหาภัยแลcง
กระทรวงมหาดไทย
755
594.4725
จังหวัด
185
138.5377
1.
โครงการซb อ มแซมอาคารชลศาสตรY เ พื ่ อ เพิ่ ม
1
4.8450
ประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเก็บกักน้ำ
2.
โครงการปรั บ ปรุ ง อาคารชลศาสตรY เ พื ่ อ เพิ่ ม
7
2.6518
ประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเก็บกักน้ำ
3.
โครงการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
176
130.6119
และการเก็บกักน้ำ
4.
โครงการพัฒนาแหลbงน้ำและระบบกระจายน้ำ
1
0.429
กรมส1งเสริมการปกครองท=องถิ่น
570
455.9348
1.
โครงการซb อ มแซมอาคารชลศาสตรY เ พื ่ อ เพิ่ ม
6
3.6030
ประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเก็บกักน้ำ
2.
โครงการปรั บ ปรุ ง อาคารชลศาสตรY เ พื ่ อ เพิ่ ม
43
30.0421
ประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเก็บกักน้ำ
3.
โครงการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
325
318.9305
และการเก็บกักน้ำ
4.
โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค
120
46.8868
5.
โครงการเติมน้ำใตcดินระดับตื้นทั่วประเทศ
28
18.3774
6.
โครงการพัฒนาแหลbงน้ำและระบบกระจายน้ำ
48
38.0950
โดย สทนช. ไดcดำเนินการจัดทำรายละเอียดขcอมูลที่หนbวยงานของรัฐตcองเสนอพรcอมกับการขออนุมัติตbอ
คณะรัฐมนตรีตามมาตรา 27 แหbงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาดcวยแลcว ภายใตcกรอบวงเงินที่
นายกรัฐมนตรีพิจารณาใหcความเห็นชอบไวcแลcว และจะแจcงใหcหนbวยรับงบประมาณเรbงรัดดำเนินโครงการสนับสนุนการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อปtองกัน การเกิดอุทกภัย ป„ 2564 และบรรเทาป€ญหาภัยแลcงป„ 2564/2565 ใหcเปEนไปตาม
ความเห็นของสำนักงบประมาณ ใหcแลcวเสร็จตามกำหนดระยะเวลา รวมถึงใหcเปEนไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ
ขcอบังคับ หนังสือเวียน มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวขcอง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการใหcถูกตcองครบถcวนในทุกขั้นตอน
เพื่อใหcเปEนไปตามวัตถุประสงคYของโครงการอยbางเครbงครัด โดยคำนึงถึงประโยชนYสูงสุดของทางราชการและประโยชนYที่
ประชาชนจะไดcรับเปEนสำคัญ ตbอไป
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13. เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2564 ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้
สาระสำคัญ
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2564 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)
ขยายตัวรcอยละ 17.6 จากชbวงเดียวกันของป„กbอน สbวนหนึ่งยังคงไดcรับอานิสงสYจากฐานเปรียบเทียบในเดือนมิถุนายน
2563 ที่ต่ำ ซึ่งยังเปEนเดือนที่ไดcรับผลกระทบจากการระบาดในระลอกแรก รวมถึงในป„นี้การสbงออกมีการขยายตัวไดcดี
อุตสาหกรรมสำคัญที่สbงผลใหc MPI เดือนมิถุนายน 2564 ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป„
กbอน คือ
1. รถยนตYและชิ้นสbวน เพิ่มขึ้นรcอยละ 90.06 จากผลของฐานต่ำในป„กbอน จากมาตรการล็อกดาวนY
หลายประเทศทั่วโลก สbวนป„นี้ประเทศคูbคcาสำคัญ เชbน ออสเตรเลีย นิวซีแลนดY เวียดนาม ญี่ปุ†น เศรษฐกิจฟ™šนตัวไดcดี
ขึ้น ทำใหcการสbงออกเพิ่มขึ้น
2. อิเล็กทรอนิกสY เพิ่มขึ้นรcอยละ 32.32 ตามความตcองการชิ้นสbวนอิเล็กทรอนิกสYโลกที่ขยายตัว
และความตcองการสินคcาเพื่อการทำงานแบบ work from home มากขึ้น ประกอบกับแนวโนcมของการพัฒนาสินคcา
เทคโนโลยีเปEนป€จจัยสbงเสริมใหcมีการใชcชิ้นสbวนอิเล็กทรอนิกสYในหลากหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น
3. เหล็ กและเหล็ กกลc า เพิ ่ มขึ ้ นรc อยละ 28.93 ตามความตc องการใชc ใ นอุ ตสาหกรรมตb อเนื ่ อง
โดยเฉพาะยานยนตY เครื่องใชcไฟฟtา ตลอดจนการเรbงกbอสรcางสาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐ ประกอบกับฐานต่ำในป„
กbอน รวมถึงราคาเหล็กที่ปรับตัวสูงทำใหcผูcบริโภคเหล็กบางสbวนเพิ่มคำสัง่ ซื้อเพื่อกักตุนสินคcา
4. เครื่องประดับ เพิ่มขึ้นรcอยละ 178.89 เนื่องจากป„กbอนเปEนชbวงเริ่มผbอนคลายมาตรการล็อกดาวนY
ประเทศ ทำใหcยอดการผลิตและจำหนbายยังอยูbในระดับต่ำ ตbางจากป„นี้ที่การผลิตเปEนไปตามปกติ รวมถึงการเพิ่มชbอง
ทางการจำหนbายออนไลนY ทำใหcการจำหนbายเติบโตไดcมากขึ้น
5. ยางรถยนตY เพิ่มขึ้นรcอยละ 78.19 ผลจากการแพรbระบาดและมาตรการล็อกดาวนYในป„กbอน ทำใหc
ความตcองการสินคcาหดตัว แตbในป„นี้ยางรถยนตYขยายตัวไดcตามยอดการผลิตรถยนตYที่เติบโตไดcดีขึ้น รวมถึงมีการลด
ราคาและทำโปรโมชั่นเพื่อกระตุcนยอดขาย
14. เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณFการแพร1ระบาดของโรคโควิด-19 (การ
ปรับตัวและการเข=าถึงดิจิทัล)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอผลการสำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณYการแพรbระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (การ
ปรับตัวและการเขcาถึงดิจิทัล) และใหcสbวนราชการและหนbวยงานของรัฐรับขcอเสนอแนะเชิงนโยบายของสำนักงานสถิติ
แหbงชาติ และความเห็นและขcอเสนอแนะเพิ่มเติมของกระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี และสำนักงาน
ก.พ. ไปพิจารณาดำเนินการในสbวนที่เกี่ยวขcองตbอไป
สาระสำคัญของเรื่อง
ดศ. รายงานวbา สำนักงานสถิติแหbงชาติ (สสช.) ไดcดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มี
อายุตั้งแตb 15 ป„ขึ้นไป จำนวน 46,600 คน ระหวbางวันที่ 23 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2564 เกี่ยวกับสถานการณYการ
แพรbระบาดของโรคโควิด-19 (การปรับตัวและการเขcาถึงดิจิทัล) สรุปสาระสำคัญไดc ดังนี้
1. ผลการสำรวจ
1.1 การทำงานที่บ=าน พบวbา ประชาชนสbวนใหญbไมbไดcทำงานที่บcาน (รcอยละ 81.5) โดยมี
เหตุผลหลักเพราะอาชีพไมbเหมาะกับการทำงานที่บcาน ในขณะที่ประชาชนที่ไดcทำงานที่บcานสbวนใหญbไมbประสบป€ญหา
ในการทำงาน ทั้งนี้ ป€ญหาที่ประชาชนประสบในการทำงานที่บcาน เชbน คbาใชcจbายเพิ่มขึ้น สภาพแวดลcอมไมbเอื้ออำนวย
และสัญญาณอินเทอรYเน็ตไมbดี
1.2 การเรียนออนไลนF พบวbา ประชาชนรcอยละ 42.0 มีบุตรหลานอยูbในวัยเรียนที่เรียน
ออนไลนY รcอยละ 14.7 มีบุตรหลานอยูbในวัยเรียนแตbไมbไดcเรียนออนไลนY และรcอยละ 43.3 ไมbมีบุตรหลานที่อยูbในวัย
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เรียน โดยป€ญหาที่ประสบจากการเรียนออนไลนY 5 อันดับแรก ไดcแกb (1) ไมbคbอยเขcาใจในวิชาที่เรียน (2) คbาใชcจbาย
เพิ่มขึ้น (3) ไมbมีสมาธิ (4) สัญญาณอินเทอรYเน็ตไมbดี และ (5) อุปกรณYไมbทันสมัย
1.3 แผนการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณFโควิด-19 พบวbา ประชาชนมีแผนการรับมือ
3 อันดับแรก ไดcแกb (1) ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิต เชbน ใสbหนcากากอนามัยเมื่อออกจากบcานทุกครั้งและหลีกเลี่ยง
การออกจากบcานหากไมbจำเปEน (รcอยละ 95.4) (2) นำเงินออมออกมาใชcจbาย (รcอยละ 32.6) โดยพบในกลุbมอาชีพ
คcาขาย/ธุรกิจสbวนตัวในสัดสbวนที่สูงกวbากลุbมอาชีพอื่น และ (3) กูcยืมเงินหรือจำนำ/ขายทรัพยYสินที่มีอยูb (รcอยละ 22.8)
โดยพบในกลุbมอาชีพรับจcางทั่วไป/ขับรถรับจcาง/กรรมกรในสัดสbวนที่สูงกวbาอาชีพอื่น
1.4 การปฏิบัติตัวเมื่ออยู1กับคนในบ=าน พบวbา ประชาชนมากกวbารcอยละ 70 ปฏิบัติตาม
มาตรการของรัฐ เชbน ลcางมือดcวยน้ำสะอาด/สบูb/เจลแอลกอฮอลY สังเกตอาการผิดปกติของสมาชิกในครอบครัวอยbาง
สม่ำเสมอ และงดใชcของสbวนตัวรbวมกับสมาชิกคนอื่นในครอบครัว อยbางไรก็ตาม มีบางมาตรการที่ประชาชนปฏิบัติ
ตามนcอยกวbารcอยละ 60 ไดcแกb สวมหนcากากผcาหรือหนcากากอนามัยตลอดเวลา และแยกกันรับประทานอาหาร/แยก
หcองอยูbอาศัย ซึ่งอาจมีสาเหตุจากสภาพการอยูbอาศัยที่แออัด
1.5 การปฏิบัติตัวเมื่อออกจากบ=าน พบวbา ประชาชนมากกวbารcอยละ 80 ปฏิบัติตาม
มาตรการของรัฐ เชbน สวมหนcากากผcาหรือหนcากากอนามัยตลอดเวลา ลcางมือดcวยสบูb/เจลแอลกอฮอลY และตรวจวัดไขc
กbอนเขcาไปยังสถานที่ตbาง ๆ
1.6 การเปžดเผยข=อมูลประวัติการเดินทาง (Timeline) ของตนเอง พบวbา ประชาชนสbวน
ใหญbยอมเป˜ดเผยขcอมูล (รcอยละ 98.9) มีเพียงรcอยละ 1.1 ที่ไมbเป˜ดเผย โดยใหcเหตุผลวbาเกรงจะถูกสังคมประณามและ
ถือเปEนสิทธิสbวนบุคคล
1.7 การใช=งานอินเทอรFเน็ต พบวbา ประชาชนรcอยละ 81.9 ใชcอินเทอรYเน็ต โดยสbวนใหญbไมb
ประสบป€ญหาในการใชcงานอินเทอรYเน็ต มีเพียงรcอยละ 18.1 ที่ไมbใชcอินเทอรYเน็ต โดยใหcเหตุผล เชbน ไมbมีพื้น
ฐานความรูc ใชcงานไมbเปEน และไมbตcองการใชcงาน ทั้งนี้ ผูcที่ใชcอินเทอรYเน็ตมีสัดสbวนการใชcงานแอปพลิเคชันสื่อสังคม
ออนไลนY เชbน Line Whatsapp และ Facebook มากที่สุด (รcอยละ 97.6) รองลงมาคือ แอปพลิเคชันดcานความ
บันเทิง เชbน Netflix YouTube และ TikTok (รcอยละ 80.6) แอปพลิเคชันดcานการเงิน เชbน เป²าตัง ถุงเงิน (รcอยละ
78.6) และแอปพลิเคชันของธนาคารตbาง ๆ (รcอยละ 78.6)
1.8 การติดตามข=อมูลข1าวสารจากสื่อสังคมออนไลนF พบวbา ประชาชนสbวนใหญbรับทราบ
ขcอมูลแตbไมbสbงตbอ (รcอยละ 42.4) โดยผูcที่ติดตามขcอมูลขbาวสารจากสื่อสังคมออนไลนYจะพบเห็นเรื่องที่ผิดกฎหมายบน
ระบบอินเทอรYเน็นในสัดสbวน ดังนี้
สัดส1วนการพบเห็น (ร=อยละ)
พบเห็นด=วยตัวเองและใช=บริการ/
เรื่องผิดกฎหมาย
พบเห็นด=วยตัวเองแต1
หลงเชื่อ
ไม1พบเห็น
ไม1ใช=บริการ/หลงเชื่อ
เดือดร=อน
ไม1เดือดร=อน
ขbาวปลอม
2.8
1.0
69.1
27.1
เว็บพนันออนไลนY
1.4
0.4
62.8
35.4
การซื้อ/ขายของผิด
0.6
0.3
24.8
74.3
กฎหมาย
สื่อลามก/อนาจาร/การคcา
0.3
0.2
30.1
69.4
ประเวณี
การซื้อขายยาเสพติด
0.3
0.0
11.7
88.0
1.9 เรื่องที่รัฐบาลควรสนับสนุนให=ประชาชนปรับตัวเข=าสู1ดิจิทัลมากที่สุด 5 อันดับแรก
ไดcแกb (1) จัดหา WiFi ฟรีใหcครอบคลุมทุกพื้นที่ (รcอยละ 66.7) (2) จัดหาอินเทอรYเน็ตใหcประชาชนในราคาถูก (รcอยละ
60.0) (3) จัดหาอินเทอรYเน็ตใหcนักเรียน/นักศึกษาฟรี (รcอยละ 47.6) (4) จัดหาอุปกรณY เชbน คอมพิวเตอรY ใหc
ประชาชนในราคาถูก (รcอยละ 42.2) และ (5) จัดใหcมีสถานที่กลางในการเรียนออนไลนYสำหรับเด็กนักเรียนที่ขาด
แคลน (รcอยละ 33.0)
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1.10 เรื่องที่ประชาชนต=องการให=รัฐบาลช1วยเหลือในสถานการณFการแพร1ระบาดของ
โรคโควิด-19 โดย 3 อันดับแรก ไดcแกb (1) ลดภาระคbาสาธารณูปโภค (รcอยละ 67.3) (2) จbายเงินชดเชย/เยียวยาผูc
ไดcรับผลกระทบ (รcอยละ 60.7) และ (3) ชbวยเหลือดcานคbาครองชีพ (รcอยละ 58.7)
1.11 โครงการช1วยเหลือเยียวยาผู=ได=รับผลกระทบจากการแพร1ระบาดของโรคโควิด-19
ระลอกใหม1ที่มีประโยชนFมากที่สุด ไดcแกb (1) โครงการเราชนะ (รcอยละ 76.2) (2) โครงการบัตรสวัสดิการแหbงรัฐ
(รcอยละ 66.7) (3) มาตรการลดคbาน้ำ-คbาไฟ (รcอยละ 65.4) (4) โครงการคนละครึ่ง (รcอยละ 61.2) และ (5) โครงการ
ม. 33 เรารักกัน (รcอยละ 43.3)
1.12 การลงทะเบียนผ1านระบบอินเทอรFเน็ตเพื่อใช=สิทธิมาตรการเยียวยาของรัฐบาล
พบวbา ประชาชนรcอยละ 55.7 ไมbประสบป€ญหา รcอยละ 17.6 ไมbเขcาขbายรับสิทธิ/ไมbไดcใชcงาน และรcอยละ 12.2
ประสบป€ญหา เชbน การลงทะเบียนมีขั้นตอนยุbงยาก/ซับซcอน ไมbมีทักษะ/ลงทะเบียนเองไมbไดc สัญญาณอินเทอรYเน็ตไมb
ดี/ไมbครอบคลุม และอุปกรณYที่มีอยูbไมbทันสมัย/ขาดประสิทธิภาพ
2. สสช. มีข=อเสนอแนะเชิงนโยบายต1อหน1วยงานที่เกี่ยวข=อง เชbน (1) ควรสรcางความรูcความเขcาใจ
ใหcประชาชนเห็นความสำคัญในการปฏิบัติตัวเมื่ออยูbกับคนในบcาน เพื่อลดการแพรbกระจายเชื้อ (2) ควรสนับสนุนใหc
ทุกภาคสbวนทำงานที่บcานและจัดการเรียนการสอนออนไลนYใหcกับนักเรียน/นักศึกษา พรcอมทั้งจัดหาอุปกรณYในการ
ทำงาน/การเรียนการสอน และ WiFi ฟรี หรืออินเทอรYเน็ตราคาถูกใหcครอบคลุมทุกพื้นที่ (3) ควรประชาสัมพันธYใหc
ประชาชนมีความรูcความเขcาใจในการรับขcอมูลขbาวสารจากสื่อสังคมออนไลนY (4) ควรประชาสัมพันธYใหcประชาชน
ทราบถึงหนbวยงานที่ทำหนcาที่รับการแจcงเรื่องรcองเรียน รcองทุกขYของประชาชน และ (5) ควรใหcความชbวยเหลือ
ประชาชนที่ไดcรับผลกระทบจากสถานการณYการแพรbระบาดของโรคโควิด-19 โดยไมbควรกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
ลงทะเบียนที่ยุbงยากซับซcอน
15. เรื่อง แนวทางการประเมินผู=บริหารของหน1วยงานภาครัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอดังนี้
1. กรอบแนวทางการประเมินผูcบริหารของหนbวยงานภาครัฐเพื่อเชื่อมโยงระบบการประเมิน “สbวน
ราชการ” กับระบบการประเมิน “ผูcบริหาร” โดยการประเมินหัวหนcาสbวนราชการในกำกับฝ†ายบริหารในมิติผลสัมฤทธิ์
(Performance) มอบหมายใหcสำนักงาน ก.พ.ร. เปEนผูcรวบรวมขcอมูล และในมิติดcานสมรรถนะ (Competency)
มอบหมายใหcสำนักงาน ก.พ. นำแนวทางที่ไดcจากการศึกษาองคYกรชั้นนำทั้งในและตbางประเทศเปEนกรอบในการ
ประเมินสมรรถนะของขcาราชการพลเรือนสามัญใหcเปEนไปตามกฎหมายวbาดcวยระเบียบขcาราชการพลเรือนตbอไป
2. ใหc น ำกรอบแนวทางการประเมิ น ผู c บ ริ ห ารฯ ไปใชc ก ั บ ผูc บ ริ ห ารของหนb ว ยงานภาครั ฐ ที ่ เ ปE น
ขcาราชการประเภทอื่นซึ่งอยูbในกำกับของฝ†ายบริหารโดยอนุโลม และขอความรbวมมือใหcหนbวยงานภาครัฐอื่นที่ไมbอยูbใน
กำกับของฝ†ายบริหารนำกรอบแนวทางการประเมินผูcบริหารฯ ไปใชcโดยอนุโลมเทbาที่ไมbขัดหรือแยcงกับกฎหมายหรือ
ระเบียบปกติของหนbวยงานนั้น ๆ
3. รbางแบบประเมินผูcบริหารหนbวยงานของรัฐและมอบหมายใหcสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร.
และสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรYชาติ และการสรcางความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)
ดำเนินการในรายละเอียด และประสานองคYกรกลางบริหารงานบุคคลใหcดำเนินการตามกรอบแนวทางการประเมิน
ผูcบริหารฯ ในป„งบประมาณ พ.ศ. 2565 เปEนตcนไป
สาระสำคัญของเรื่อง
สำนักงาน ก.พ. รายงานวbา
1. ก.พ. ไดcกำหนดหลักเกณฑYและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขcาราชการพลเรือนสามัญ
ตั้งแตbป„ 2552 เพื่อใชcเปEนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขcาราชการพลเรือนสามัญมาจนถึงป€จจุบัน
(ซึ่งเปEนการดำเนินการตามนัยพระราชบัญญัติระเบียบขcาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 76 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติ
ใหcผูcบังคับบัญชามีหนcาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูcอยูbใตcบังคับบัญชา เพื่อใชcประกอบการพิจารณาแตbงตั้ง
และเลื่อนเงินเดือน) ตbอมาคณะรัฐมนตรีไดcมีมติเกี่ยวกับการประเมินขcาราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูงและ
การประเมินสbวนราชการระดับกระทรวงและระดับกรม รวมทั้งมอบหมายใหcหนbวยงานที่เกี่ยวขcอง ไดcแกb สำนักงาน
ก.พ.ร. สำนักงาน ป.ย.ป. และสำนักงาน ก.พ. รbวมกันขับเคลื่อนตัวชี้วัดการปฏิรูปประเทศตามประเด็นการขับเคลื่อน
ของสbวนราชการและใหcนำผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนมาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหนcาสbวน
ราชการดcวย
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2. สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ป.ย.ป. จึงไดcรbววมพิจารณาและเห็นวbา การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรYชาติและแผนการปฏิรูปประเทศใหcเกิดผลอยbางมีประสิทธิภาพ จะตcองเชื่อมโยงการประเมินผูc
ขับเคลื่อนยุทธศาสตนรY คือ “ผูcบริหารองคYกร” เขcากับการประเมินองคYกรขับเคลื่อน คือ “สbวนราชการ” โดยมี
ข=อสังเกตสรุปไดc ดังนี้
2.1 ประเด็นที่ใช=ในการประเมินผู=บริหารองคFการยังไม1สะท=อนการขับเคลื่อนเปnาหมาย
การพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตรFชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเท1าที่ควร โดยที่ผ1านมาผลการประเมิน
“ผู=บริหารองคFการ” และผลการประเมิน “ส1วนราชการ” ของบางหน1วยงานพบว1า ไม1เปTนในทิศทางเดียวกัน เชbน
ผลการประเมินผูcบริหารองคYการมีคะแนนสูง แตbผลการดำเนินงานของสbวนราชการมีคะแนนต่ำ ซึ่งอาจสะทcอนไดcวbา
ประเด็นที่ใชcในการประเมินผู=บริหารองคFการไม1สามารถสะท=อนให=เห็นถึงศักยภาพของผู=บริหารในการบริหารจัดการ
องคYการที่มีผลสัมฤทธิ์และนำไปสูbการขับเคลื่อนเปtาหมายการพัฒนาประเทศไดcอยbางชัดเจน
2.2 ในแตbละป„จะประเมินผู=บริหารของหน1วยงานภาครัฐ ไดcแกb หัวหนcาสbวนราชการระดับ
กระทรวงหรือเทียบเทbา อธิบดีหรือเทียบเทbา ผูcวbาราชการจังหวัดและนายอำเภอ ทั้งในส1วนของการประเมินผู=บริหาร
องคFการของสำนักงาน ก.พ.ร. ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย [สำนักงาน ก.พ. ชี้แจงขcอมูลเพิ่มเติมวbา การ
ดำเนินการดังกลbาวเปEนการดำเนินการตามนัยคำสั่งหัวหนcาคณะรักษาความสงบแหbงชาติ] และในส1วนของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการข=าราชการรายบุคคลตามหลักเกณฑFและวิธีการที่ ก.พ. กำหนด เพื่อใช=ประกอบการ
เลื่อนเงินเดือน จึงเปTนการทำงานที่มีลักษณะซ้ำซ=อนกัน ดังนั้น หากบูรณาการการประเมินผูcบริหารองคYการเขcากับ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการจะเปEนการลดภาระการดำเนินงานแกbสbวนราชการ
ทั้งนี้ ดcวยเหตุขcางตcนนี้ จึงจำเปTนต=องประสานเชื่อมโยงการประเมิน “ส1วนราชการ” และ
“ผู=บริหารองคFการ” เข=าด=วยกัน เพื่อใหcผลการประเมินผูcบริหารองคYการสะทcอนผลสัมฤทธิ์ขององคYกรอยbางเปEน
รูปธรรม
3. ป€ จ จุ บ ั น ความคาดหวั ง ของประชาชนที ่ ม ี ต b อ หนb ว ยงานภาครั ฐ เพิ ่ ม สู ง ขึ ้ น และสั ง คมมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปอยbางรวดเร็ว ซึ่งผูcบริหารองคYการจำเปEนตcองมีทักษะและสมรรถนะที่สามารถขับเคลื่อนองคYกรใหcเทbา
ทันการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองตbอความตcองการของประชาชนไดc ดังนั้น สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และ
สำนักงาน ป.ย.ป. จึงได=ศึกษาทักษะและสมรรถนะที่จำเปTนของผู=นำในยุคปgจจุบันจากองคFกรชั้นนำในต1างประเทศ
และในประเทศ เชbน (1) สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) (2) องคYการเพื่อความรbวมมือและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) และ (3) ตลาด
หลักทรัพยYแหbงประเทศไทย โดยสมรรถนะที่จำเปEนของผูcบริหารองคYการ ครอบคลุม 5 ประเด็น ไดcแกb (1) ความ
รับผิดชอบตbอหนcาที่และความรับผิดชอบตbอผลการดำเนินการ (2) การสื่อสารและการสรcางความผูกพัน (3) การ
เรียนรูcและพัฒนา (4) การปฏิรูป/ปรับเปลี่ยนราชการสูbอนาคต และ (5) การรักษาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
4. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ไดcประชุมรbวมกับเลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.ร.
และผูcอำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 มีประเด็นสำคัญสรุปไดc ดังนี้
4.1 ผลการประเมินผูcบริหารที่ผbานมาสะทcอนขcอเท็จจริงของการประเมินองคFกรและ
สมรรถนะผู=บริหารที่ยังไม1เชื่อมโยงกัน นอกจากนี้ ควรสะท=อนเปnาหมายการพัฒนาประเทศที่สำคัญ รวมทั้งควร
ปรับสมรรถนะของผู=บริหารให=ทนั สมัยยิ่งขึ้น
4.2 แบบประเมินผู=บริหารเดิมมีรายละเอียดมากและมีความสลับซับซ=อน ทำใหcผูcประเมิน
เกิดความสับสนและไมbไดcมีหลักฐานที่แสดงผลการดำเนินการที่ชัดเจน ทำใหcผูcประเมินไมbสามารถจดจำผลงานที่เปEน
รูปธรรมของผูcรับการประเมินไดc
4.3 ผู=บริการในหน1วยงานของรัฐทุกประเภทควรได=รับการประเมินในลักษณะเดียวกัน
โดยเฉพาะในเรื ่ อ งสมรรถนะ เพื ่ อ กำกั บ ใหc แ นวทางการปฏิ บ ั ต ิ ร าชการเปE น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น โดยควรใหc
ความสำคัญในมิติดcานคุณธรรม จริยธรรม และวินัยดcวย
5. สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ป.ย.ป. ได=จัดทำกรอบแนวทางการประเมิน
ผู=บริหารของหน1วยงานภาครัฐ เพื่อใหcตัวชี้วัดการประเมินผูcบริหารองคYการสามารถผลักดันการปฏิบัติภารกิจของ
หนbวยงานบรรลุเปtาหมายยุทธศาสตรYชาติ สามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไดcอยbางมีประสิทธิภาพและทำใหc
ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในระบบราชการมากยิ่งขึ้น และจัดทำร1างแบบประเมินผู=บริหารหน1วยงานของรัฐ ซึ่ง
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นายกรัฐมนตรีได=พิจารณาให=ความเห็นชอบกรอบแนวทางและร1างแบบประเมินดังกล1าวแล=วเมื่อวันที่ 30
กรกฎาคม 2564 และให=สำนักงาน ก.พ. เสนอคณะรัฐมนตรีต1อไป มีสาระสำคัญสรุปไดc ดังนี้
5.1 กรอบแนวทางการประเมินผู=บริหารของหน1วยงานภาครัฐ
5.1.1 กลุ1มเปnาหมาย
1) ผู=ประเมิน ไดcแกb นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ=าสังกัด
2) ผู=รับการประเมิน คือ ผู=บริหารของหน1วยงานภาครัฐประกอบดcวย
หัวหนcาสbวนราชการที่เปEนขcาราชการพลเรือนสามัญ ไดcแกb หัวหนcาสbวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทbา อธิบดี
หรือเทียบเทbา จำนวน 153 สbวนราชการ ผูcวbาราชการจังหวัดจำนวน 76 จังหวัด และผูcบริหารของหนbวยงานภาครัฐที่
เปEนขcาราชการประเภทอื่น ซึ่งอยูbในกำกับของฝ†ายบริหาร (เชbน องคYการมหาชน) นอกจากนี้ อาจพิจารณารวมถึง
หนbวยงานภาครัฐอื่นที่ไมbอยูbในกำกับของฝ†ายบริหาร (เชbน สำนักงานคณะกรรมการปtองกันและปราบปรามการทุจริต
แหbงชาติ ศาล และรัฐสภา)
5.1.2 มิติการประเมิน ประกอบดcวย ดcานผลสัมฤทธิ์ (Performance) รcอยละ 70
และดcานสมรรถนะ (Competency) รcอยละ 30 ซึ่งเปEนกรอบแนวทางการประเมินตามหลักเกณฑYและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ ก.พ. กำหนด ซึ่งใชcอยูbในป€จจุบัน แตbไดcปรับปรุงประเด็นการประเมินใหม1เพื่อให=
สอดคล=องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงและสามารถประยุกตFใช=ร1วมกับหน1วยงานของรัฐประเภทอื่นได= มีสาระสำคัญ
สรุปไดc ดังนี้
ที่มาตัวชี้วัด/
มิติการประเมิน
ผู=ประเมิน
1.มิติด=านผลสัมฤทธิ์ (ค1าน้ำหนักร=อยละ 70)
1.1 นโยบายของรัฐบาล (Agenda) ภารกิจของส1วนราชการ (Function)
- การประเมินสbวน
1) ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตรYชาติ แผนแมbบทภายใตcยุทธศาตรYชาติ มติ ราชการโดย
คณะรัฐมนตรี นโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเรbงดbวน
สำนักงาน ก.พ.ร.
2) ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศในประเด็นที่เกี่ยวขcอง
- สำนักงาน ก.พ.ร.
3) ผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญที่เปEนการบูรณาการการทำงานรbวมกัน รวบรวมผลการ
หลายหนbวยงาน
ประเมิน
4) ผลการดำเนิ น งานตามภารกิ จ พื ้ น ฐาน งานประจำ งานตามหนc า ที ่ ค วาม (ในสbวนนี้ผูcประเมิน
รับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ หรือภารกิจในพื้นที่/ทcองถิ่น ภูมิภาค จังหวัด/กลุbม ไมbตcองประเมิน
จังหวัด
เนื่องจากจะใชcขcอมูล
5) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสากลที่วัดผลตามภารกิจของหนbวยงาน
การประเมินสbวน
6) ผลการพัฒนาองคYการสูbดิจิทัล
ราชการที่สำนักงาน
7) ผลการประเมินสถานะของหนbวยงานในการเปEนระบบราชการ 4.0
ก.พ.ร. รวบรวมไวc)
1.2 วาระเร1งด1วนหรือภารกิจที่ถูกมอบหมายเปTนพิเศษ (Urgency/assigned Tasks) - ผูcบริหารสbวน
ผลการดำเนินงานในกรณีที่ไดcรับการมอบหมายภารกิจเพิ่มเติมเปEนพิเศษจาก ราชการคัดเลือก
นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลระหวbางกรอบการประเมิน เชbน ตัวชี้วัด
กรณีสถานการณYการแพรbระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย - ผูcบังคับบัญชาเปEนผูc
กำหนดตัวชี้วัดที่สอดคลcองกับวาระเรbงดbวนที่ตcองเผชิญ
ประเมิน
2. มิติด=านสมรรถนะ (ค1าน้ำหนักร=อยละ 30)
2.1 การสื่อสารและการสร=างความผูกพัน (Communication & Engagement)
- เกณฑYประเมิน
ผูcรับการประเมินสามารถสื่อสาร ประสานงาน เพื่อถbายทอดเปtาหมาย แนว สมรรถนะ* โดย
ทางการทำงาน สbงผลใหcงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ เกิดประสิทธิภาพ สรcางแรงสนับสนุนและ สำนักงาน ก.พ.
ความรbวมมือรbวมใจจากผูcมีสbวนเกี่ยวขcองทั้งภายในและภายนอกหนbวยงาน
- ผูcบังคับบัญชาเปEนผูc
2.2 การเรียนรู=และพัฒนา (Learning & Development)
ประเมิน
ผูcรับการประเมินมีการเรียนรูcและพัฒนาตนเอง พรcอมกับสbงเสริมผูcใตcบังคับบัญชา
ทุกระดับ ใหcมีการเรียนรูcและพัฒนาทั้งคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตอยbางจริงจังตbอเนื่อง
2.3 การปฏิรูป/ปรับเปลี่ยนราชการสู1อนาคต (Transformation to the Future)
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ผูcรับการประเมินขับเคลื่อนภารกิจหรืองานบริการที่สามารถตอบสนองตbอความ
ตcองการของประชาชนไดcอยbางมีประสิทธิภาพและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใหมb
ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในป€จจุบันและอนาคตผbานการใชcขcอมูลในเชิงลึกและการปรับแนวทางการ
ดำเนินการที่ออกแบบโดยใชcเทคโนโลยีดิจิทัลเปEนสbวนสำคัญในการพัฒนาองคYกร
2.4 การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Disciplines, Moral & Ethics)
ผูcรับการประเมินบริหารงาน ประพฤติปฏิบัติตน พรcอมกับสbงเสริมผูcใตcบังคับบัญชา
ใหcปฏิบัติงานที่มุbงสูbผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของการทำงานบนฐานของวินัย คุณธรรม
และมาตรฐานทางจริยธรรม
หมายเหตุ : * สำนักงาน ก.พ. อยูbระหวbางขั้นตอนการปรับปรุงหลักเกณฑYและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขcาราชการพลเรือนสามัญและแบบประเมินสำหรับหัวหนcาสbวนราชการใหcครอบคลุมประเด็นที่ไดcศึกษาจาก
องคYกรชั้นนำทั้งในและตbางประเทศ
ทั้งนี้ แนวทางการประเมินผู=บริหารฯ จะนำมาใช=ตั้งแต1ป•งบประมาณ พ.ศ. 2565 เปTนต=นไป
5.2 ร1างแบบประเมินผู=บริหารหน1วยงานของรัฐ สำหรับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรี รวมถึงหนbวยงานภาครัฐประเภทอื่นสามารถนำไปประยุกตYใชcไดcตามความเหมาะสม ซึ่งประกอบด=วย 2
ส1วนหลัก ไดcแกb สbวนที่ 1 สรุปผลการประเมิน โดยเปEนสรุปผลคะแนนในภาพรวมของการประเมิน จากสbวนที่ 2
สำหรับสbวนที่ 2 การประเมินแยกตามมิติ แบbงเปEน 2 มิติ ไดcแกb (1) มิติดcานผลสัมฤทธิ์ (รcอยละ 70) และ (2) มิติดcาน
สมรรถนะ (รcอยละ 30)
16. เรื่อง ขอขยายเวลาดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด1างมันสำปะหลังแบบครอบคลุม
พื้นที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบดbางมัน
สำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เปEนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และอนุมัติ
ปรับรายละเอียดคbาใชcจbายในการสbงเสริมและสนับสนุนการปลูกมันสำปะหลังสะอาดและทนทานตbอโรคใบดbาง ใน
อัตราลำละ 2 บาท และสามารถเบิกจbายคbาขนสbงทbอนพันธุYมันสำปะหลังสะอาดเพิ่มเติมไดcในกรณีมีการขนสbงทbอน
พันธุYจากแหลbงพันธุYมันสำปะหลังสะอาดขcามจังหวัด โดยอัตราคbาขนสbงตามระยะทางเปEนไปตามอัตราที่กรมบัญชีกลาง
กำหนด สำหรับคbาใชcจbายที่เกิดขึ้นใหcเบิกจbายภายในกรอบวงเงินงบประมาณคbาใชcจbายในการสbงเสริมและสนับสนุนการ
ปลูกมันสำปะหลังสะอาดและทนทานตbอโรคใบดbาง วงเงิน 400,000,000 บาท ที่คณะรัฐมนตรีไดcมีมติอนุมัติไวcเดิม
ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
17. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ1ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ1ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปTน ประจำป•
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร=างความเข=มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจbายงบกลาง รายการเงินสำรองจbายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จำเปEน ประจำป„งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสรcางความเขcมแข็งของเศรษฐกิจฐาน
ราก ครั้งที่ 4 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 รวม 14 จังหวัด จำนวน 1,434 โครงการ วงเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 3,753,782,278 บาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อใหcจังหวัด องคYกรปกครองสbวนทcองถิ่น
หรือกรมสbงเสริมการปกครองทcองถิ่น แลcวแตbกรณี ในฐานะหนbวยรับงบประมาณ เปEนผูcเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจbายงบกลาง รายการเงินสำรองจbายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน ประจำป„งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม
ขั้นตอน และแนวทางที่เคยปฏิบัติตbอไป ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะไดcแจcงใหcจังหวัดและองคYกรปกครองสbวนทcองถิ่น
ในฐานะหนbวยรับงบประมาณรับทราบความเห็นและขcอสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชcจbายเงินกูcตามผล
พิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 29/2564 ไปประกอบการดำเนินการตามขั้นตอน รวมทั้งจัดทำ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชcจbายงบประมาณ และยืนยันความพรcอมของโครงการ รวมถึงประมาณการคbาใชcจbาย
ในการดำเนินการใหcเปEนมาตรฐานเดียวกัน โดยคำนึงถึงศักยภาพและความสามารถในการใชcจbายความคุcมคbา ประหยัด
เปtาหมาย และประโยชนYที่ทางราชการและประชาชนจะไดcรับเปEนสำคัญ ตลอดจนปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย
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ระเบียบ ขcอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวขcองใหcถูกตcองครบถcวนอยbางเครbงครัด โดยเฉพาะอยbางยิ่งระยะเวลา
ดำเนินการ และความเหมาะสมของคbาใชcจbายที่จะเกิดขึ้นในทุกมิติตbอไป
18. เรื่อง หลักเกณฑF วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค1าใช=จ1ายในการดำเนินการผู=ป©วยฉุกเฉินโรคติดต1ออันตราย
ตามกฎหมายว1าด=วยโรคติดต1อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease
2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 5)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอหลักเกณฑY วิธีการ และเงื่อนไขการ
กำหนดคbาใชcจbายในการดำเนินการผูcป†วยฉุกเฉินโรคติดตbออันตรายตามกฎหมายวbาดcวยโรคติดตbอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 5) ดังนี้
สาระสำคัญ
หลักเกณฑY วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดคbาใชcจbายในการดำเนินการผูcป†วยฉุกเฉินโรคติดตbอ
อันตรายตามกฎหมายวbาดcวยโรคติดตbอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease
(COVID-19)) (ฉบับที่ 5) มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. แกcไขนิยามคำวbา “สถานพยาบาล” ในขcอ 1 แหbงหลักเกณฑY วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนด
คbาใชcจbายในการดำเนินการผูcป†วยฉุกเฉินโรคติดตbออันตรายตามกฎหมายวbาดcวยโรคติดตbอกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ใหcครอบคลุมทั้งสถานพยาบาลประเภทที่รับ
ผูcป†วยไวcคcางคืนและสถานพยาบาลประเภทที่ไมbรับผูcป†วยไวcคcางคืน
2. แกcไขอัตราคbา COVID 19 Real time PCR ลำดับ 451 รหัสรายการ 36801C แหbงบัญชีและ
อัตราคbาใชcจbายแนบทcายหลักเกณฑY วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดคbาใชcจbายในการดำเนินการผูcป†วยฉุกเฉินโรคติดตbอ
อันตรายตามกฎหมายวbาดcวยโรคติดตbอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease
2019 (COVID-19)) เปEน 2 ยีนสY ราคา 2,250 บาท และ 3 ยีนสY ราคา 2,550 บาท
3. กำหนดใหcใชcหมวดที่ 5 คbาเวชภัณฑYที่ไมbใชbยา และรายการที่ 551 และรายการที่ 552 ขcอ 12.8
คbาบริการตรวจวินิจฉัยและทำหัตถการโดยแพทยY หมวดที่ 12 คbาบริการวิชาชีพ (แพทยY/เภสัชกร/พยาบาล/อื่น ๆ)
แหbงบัญชีและอัตราคbาใชcจbายแนบทcายหลักเกณฑY วิธีการ และเงื่อนไขนี้ เฉพาะกรณีสถานพยาบาลที่ใหcการดูแลรักษา
ผูcป†วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ณ ที่พำนักของ
ผูcป†วย ตามกฎหมายวbาดcวยสถานพยาบาล
4. กำหนดใหcเพิ่มเติมขcอความ “รายการใดที่มีความจำเปEนตcองใชcกับผูcป†วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) กรณีสถานพยาบาลที่ใหcการดูแลรักษาผูcป†วย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ณ ที่พำนักของผูcป†วย
ตามกฎหมายวbาดcวยสถานพยาบาล แตbไมbปรากฏในรายการขcางตcน อนุโลมใหcเบิกจbายตามโครงการ UCEP COVID
หรือโครงการ UCEP แลcวแตbกรณี” เปEนขcอ 5 ของหมายเหตุทcายบัญชีและอัตราคbาใชcจbายแนบทcายหลักเกณฑY วิธีการ
และเงื่อนไขการกำหนดคbาใชcจbายในการดำเนินการผูcป†วยฉุกเฉินโรคติดตbออันตรายตามกฎหมายวbาดcวยโรคติดตbอ
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ซึ่งแกcไขเพิ่มเติม
โดยบัญชีและอัตราคbาใชcจbายแนบทcายหลักเกณฑY วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดคbาใชcจbายในการดำเนินการผูcป†วย
ฉุกเฉินโรคติดตbออันตรายตามกฎหมายวbาดcวยโรคติดตbอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 3) และ (ฉบับที่ 4)
5. กำหนดใหcเพิ่มเติมขcอความ “รายการที่ 612 และรายการที่ 613 หมวดที่ 7 คbาตรวจวินิจฉัยทาง
เทคนิคการแพทยYและพยาธิวิทยา แหbงบัญชีและอัตราคbาใชcจbายแนบทcายหลักเกณฑY วิธีการ และเงื่อนไขนี้ใหcใชcบังคับ
ตั้งแตbวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เปEนตcนไป จนถึงวันกbอนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และรายการที่ 614 และรายการ
ที่ 615 หมวดที่ 7 คbาตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทยYและพยาธิวิทยา ใหcใชcบังคับตั้งแตbวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเปEน
ตcนไป” เปEนขcอ 6 ของหมายเหตุทcายบัญชีและอัตราคbาใชcจbายแนบทcายหลักเกณฑY วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนด
คbาใชcจbายในการดำเนินการผูcป†วยฉุกเฉินโรคติดตbออันตรายตามกฎหมายวbาดcวยโรคติดตbอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ซึ่งแกcไขเพิ่มเติมโดยบัญชีและอัตราคbาใชcจbาย
แนบทcายหลักเกณฑY วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดคbาใชcจbายในการดำเนินการผูcป†วยฉุกเฉินโรคติดตbออันตรายตาม
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กฎหมายวbาดcวยโรคติดตbอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)) (ฉบับที่ 3) และ (ฉบับที่ 4)
6. กำหนดใหcเพิ่มบัญชีและอัตราคbาใชcจbายแนบทcายหลักเกณฑY วิธีการ และเงื่อนไขนี้ อันไดcแกb หมวด
ที่ 3 คbายา จำนวน 415 รายการ หมวดที่ 5 คbาเวชภัณฑYที่ไมbใชbยา จำนวน 2 รายการ หมวดที่ 7 คbาตรวจวินิจฉัยทาง
เทคนิคการแพทยYและพยาธิวิทยา จำนวน 4 รายการ หมวดที่ 8 คbาตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา จำนวน 5
รายการ หมวดที่ 10 คbาทำหัตการ จำนวน 17 รายการ หมวดที่ 11 คbาบริการวิสัญญีจำนวน 7 รายการ หมวดที่ 12
คbาบริการวิชาชีพ (แพทยY/เภสัชกร/พยาบาล/อื่น ๆ) จำนวน 36 รายการ เปEนบัญชีและอัตราคbาใชcจbายแนบทcาย
หลักเกณฑY วิธีการ และเงื่อนไข การกำหนดคbาใชcจbายในการดำเนินการผูcป†วยฉุกเฉินโรคติดตbออันตรายตามกฎหมาย
วbาดcวยโรคติดตbอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
ซึ่งแกcไขเพิ่มเติมโดยบัญชีและอัตราคbาใชcจbายแนบทcายหลักเกณฑY วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดคbาใชcจbายในการ
ดำเนินการผูcป†วยฉุกเฉินโรคติดตbออันตรายตามกฎหมายวbาดcวยโรคติดตbอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค
โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) และ (ฉบับที่ 4)
7. กำหนดวันบังคับใชcกฎหมาย เปEน 4 ระยะเวลา ดังนี้
(1) กำหนดใหcหลักเกณฑY วิธีการ และเงื่อนไขนี้ ซึ่งไดcแกb ขcอ 2 แหbงหลักเกณฑYวิธีการ และเงื่อนไขนี้
รายการที่ 614 และรายการที่ 615 หมวดที่ 7 คbาตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทยYและพยาธิวิทยา มีผลใชcบังคับ
ตั้งแตbวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเปEนตcนไป
(2) กำหนดใหcขcอ 1 แหbงหลักเกณฑY วิธีการ และเงื่อนไขนี้ หมวดที่ 5 คbาเวชภัณฑYที่ไมbใชbยา หมวดที่
8 คbาตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา รายการที่ 620 ถึงรายการที่ 635 หมวดที่ 10 คbาทำหัตถการ หมวดที่ 11
คbาบริการวิสัญญี รายการที่ 551 ถึงรายการที่ 584 ขcอ 12.8 คbาบริการตรวจวินิจฉัย และทำหัตถการโดยแพทยY หมวด
ที่ 12 คbาบริการวิชาชีพ (แพทยY/เภสัชกร/พยาบาล/อื่น ๆ) แหbงบัญชีและอัตราคbาใชcจbายแนบทcายหลักเกณฑY วิธีการ
และเงื่อนไขนี้ ใหcใชcบังคับตั้งแตbวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 เปEนตcนไป
(3) กำหนดใหcรายการที่ 612 และรายการที่ 613 หมวดที่ 7 คbาตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทยY
และพยาธิวิทยา แหbงบัญชีและอัตราคbาใชcจbายแนบทcายหลักเกณฑY วิธีการ และเงื่อนไขนี้ ใชcบังคับตั้งแตbวันที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เปEนตcนไป จนถึงวันกbอนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
(4) กำหนดใหcหมวดที่ 3 คbายา และรายการที่ 612 หมวดที่ 10 คbาทำหัตถการรายการที่ 569 และ
รายการที่ 570 ขcอ 12.3 คbาบริการทางการพยาบาลทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและการไหลเวียน หมวดที่ 12
คbาบริการวิชาชีพ (แพทยY/เภสัชกร/พยาบาล/อื่น ๆ) แหbงบัญชีและอัตราคbาใชcจbายแนบทcายหลักเกณฑY วิธีการ และ
เงื่อนไขนี้ ใชcบังคับตั้งแตbวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 เปEนตcนไป
8. กำหนดใหcการใดที่อยูbในระหวbางดำเนินการตามหลักเกณฑY วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนด
คbาใชcจbายในการดำเนินการผูcป†วยฉุกเฉินโรคติดตbออันตรายตามกฎหมายวbาดcวยโรคติดตbอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ซึ่งแกcไขเพิ่มเติมโดยหลักเกณฑY วิธีการ และ
เงื่อนไขการกำหนดคbาใชcจbายในการดำเนินการผูcป†วยฉุกเฉินโรคติดตbออันตรายตามกฎหมายวbาดcวยโรคติดตbอกรณีโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2) หลักเกณฑY
วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดคbาใชcจbายในการดำเนินการผูcป†วยฉุกเฉินโรคติดตbออันตรายตามกฎหมายวbาดcวย
โรคติดตbอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่
3) และหลักเกณฑY วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดคbาใชcจbายในการดำเนินการผูcป†วยฉุกเฉินโรคติดตbออันตรายตาม
กฎหมายวbาดcวยโรคติดตbอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)) (ฉบับที่ 4) กbอนวันที่หลักเกณฑY วิธีการ และเงื่อนไขนี้มีผลใชcบังคับ ใหcดำเนินการตbอไปไดcและใหcถือวbา
เปEนการดำเนินการตามหลักเกณฑY วิธีการ และเงื่อนไขนี้
19. เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช=จ1ายเงินกู= ในคราวประชุมครั้งที่ 33/2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหbงชาติ (สศช.) ใน
ฐานะฝ†ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชcจbายเงินกูc (คณะกรรมการฯ) เสนอผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใชcจbายเงินกูc ในคราวประชุมครั้งที่ 33/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ไดcมีมติที่
เกี่ยวขcองกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เปEนสาระสำคัญของโครงการที่
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ไดcรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหcใชcจbายจากเงินกูcตามพระราชกำหนดใหcอำนาจกระทรวงการคลังกูcเงินเพื่อแกcไขป€ญหา
เยียวยา และฟ™šนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดcรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
(พระราชกำหนดฯ) และการพิจารณากลั่นกรองขcอเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสรcางความเขcมแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้
1. อนุมัติให=มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรF ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการหอผู=ป©วยวิกฤต ICU
NEGATIVE PRESSURE COVID19 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เปTน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตามที่รัฐมนตรีวbาการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตรY วิจัยและนวัตกรรมไดcเห็นชอบตามขั้นตอนแลcว
2. อนุมัติให=กรมอุทยานแห1งชาติ สัตวFป©าและพันธุFพืช เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เปTนสาระสำคัญ
ของโครงการพัฒนาศักยภาพแหล1งท1องเที่ยวเรียนรู=ด=านสัตวFป©า โดยเปTนการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จาก
เดิมตั้งแต1เดือนสิงหาคม 2563 - สิงหาคม 2564 เปTน ตั้งแต1เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2564 ตามที่
รัฐมนตรีวbาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลcอมไดcเห็นชอบตามขั้นตอนแลcว
3. อนุ ม ั ต ิ ใ ห= ส ำนั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตรF วิ จ ั ย และนวั ต กรรม
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เปTนสาระสำคัญของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยเปEนการปรับแผนการดำเนินกิจกรรมการจcางงานเพิ่มเติมทดแทนในพื้นที่ที่ยังจcางไดc
ต่ำกวbาเปtาหมาย ระยะเวลา 4 เดือน (เดือนกันยายน - ธันวาคม 2564) จำนวน 20,373 อัตราตbอเดือน ตามที่
รัฐมนตรีวbาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรY วิจัยและนวัตกรรมไดcเห็นชอบตามขั้นตอนแลcว ทั้งนี้ เห็นควร
มอบหมายใหcกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรY วิจัยและนวัตกรรม กำกับดูแลการจcางงานในแตbละพื้นที่ภายใตc
กรอบจำนวนเปtาหมายการจcางงานที่มีความสัมพันธYกับปริมาณงานที่กำหนดไวc เพื่อใหcการดำเนินโครงการเปEนไปตาม
วัตถุประสงคYที่ไดcรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ จะตcองปฏิบัติตามมาตรการและขcอกำหนดของภาครัฐในการ
ควบคุมสถานการณYการแพรbระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ดำเนินการดcวย
4. อนุมัติให=มหาวิทยาลัยขอนแก1น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เปTนสาระสำคัญของโครงการ
พัฒนาการผลิตและใช=โปรตีนจากแมลงเพื่อเปTนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตวF โดยเปEนการขยาย
ระยะเวลาดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน 2564 เปTนสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และเปลี่ยนแปลง
รายการใชc จ b า ยงบประมาณ จากคb า สาธารณู ป โภค และคb า วั ส ดุ ส ำนั ก งาน เปE น คb า วั ส ดุ ภ ายในโรงเรื อ น ตามที่
รัฐมนตรีวbาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรY วิจัยและนวัตกรรม ไดcเห็นชอบตามขั้นตอนแลcว นอกจากนี้ เห็น
ควรใหcมหาวิทยาลัยขอนแกbน สามารถถัวจbายในรายการคbาใชcจbายในการดำเนินงานของโครงการฯ
5. อนุมัติให=กรมส1งเสริมการเกษตร เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการยกระดับแปลงใหญ1
ด=วยเกษตรสมัยใหม1และเชื่อมโยงตลาด โดยขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2564 เปTนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่รัฐมนตรีวbาการกระทรวงเกษตรและสหกรณYไดcเห็นชอบตามขั้นตอนแลcว
6. มอบหมายให= ก ระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตรF วิ จ ั ย และนวั ต กรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณF กำกับหนbวยงานรับผิดชอบโครงการฯ เรbง
ดำเนินการแกcไขขcอมูลโครงการที่ไดcรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหcเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการในระบบ
eMENSCR รวมถึงเรbงดำเนินโครงการใหcแลcวเสร็จตามเปtาหมายที่กำหนดไวc
7. รับทราบโครงการพัฒนาและเสริมสร=างความเข=มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 5 รวม 11
จังหวัด จำนวน 1,013 โครงการ กรอบวงเงินรวม 3,484,270,381 บาท โดยใหcใชcจbายเงินจากงบประมาณรายจbาย
งบกลาง รายการเงินสำรองจbายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน และมอบหมายให=หน1วยงานรับผิดชอบ เร1งปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของระเบียบว1าด=วยการบริหารงบประมาณรายจ1ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ1ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จำเปTน พ.ศ. 2562 และแนวทางการใชcจbายงบประมาณรายจbายงบกลาง ประจำป„งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ
คbาใชcจbายในการบรรเทา แกcไขป€ญหา และเยียวยา ผูcที่ไดcรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 และรายการเงินสำรองจbายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปEน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดย
เครbงครัด ทั้งนี้ เห็นควรใหcหนbวยงานรับผิดชอบ ดำเนินการตามขcอสังเกตของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่
29/2564 และครั้งที่ 32/2564 อยbางเครbงครัด
8. มอบหมายให=หน1วยงานรับผิดชอบถนนในพื้นที่ (กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และ
องคYกรปกครองสbวนทcองถิ่น) ตามขcอเสนอของจังหวัดที่ไมbไดcรับการสนับสนุน พิจารณาดำเนินการปรับแผนการใชcจbาย
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งบประมาณเพื่อดำเนินการติดตั้งโคมไฟถนน เพื่อเพิ่มแสงสวbางและเสริมสรcางความปลอดภัยในพื้นที่ทั่วไปตาม
ความจำเปEนและเหมาะสมตbอไป
ต1างประเทศ
20. เรื่อง การเข=าเปTนสมาชิกขององคFการการแข1งขันฝ•มือแรงงานเอเชีย (WorldSkills Asia) และการจัดส1ง
เยาวชนเข=าร1วมการแข1งขันฝ•มือแรงงานเอเชีย (WorldSkills Asia Competition)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหcกรมพัฒนาฝ„มือแรงงานเขcาเปEนสมาชิกขององคYการการแขbงขันฝ„มือ
แรงงานเอเชีย (WorldSkills Asia) และหลักการดำเนินการจัดสbงเยาวชนเขcารbวมการแขbงขันฝ„มือแรงงานเอเชีย
(WorldSkills Asia Competition) ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ
สาระสำคัญ
กระทรวงแรงงาน (รง.) โดยกรมพัฒนาฝ„มือแรงงานไดcเปEนสมาชิกองคYการการแขbงขันฝ„มือแรงงาน
นานาชาติ (WorldSkills International) และดำเนินการจัดสbงเยาวชนเขcารbวมการแขbงขันฝ„มือแรงงานนานาชาติ
(WorldSkills Competition) ตั้งแตbป„ 2536 และจัดสbงเยาวชนเขcารbวมการแขbงขันฝ„มือแรงงานอาเซียน (WorldSkills
ASEAN Competition) ตั้งแตbป„ 2538 เปEนตcนมา ดังนั้น เพื่อรักษาบทบาทของประเทศไทยในเวทีการแขbงขันฝ„มือ
เยาวชนระดับภูมิภาคและเป˜ดโอกาสใหcเยาวชนไดcแสดงศักยภาพในการประกอบอาชีพและสรcางชื่อเสียงใหcประเทศ
ไทยในระดับที่กวcางขวางขึ้น จึงอนุมัติใหcกรมพัฒนาฝ„มือแรงงานเขcาเปEนสมาชิกขององคYการการแขbงขันฝ„มือแรงงาน
เอเชีย (WorldSkills Asia) และอนุมัติในหลักการดำเนินการจัดสbงเยาวชนเขcารbวมการแขbงขันฝ„มือแรงงานเอเชีย
(WorldSkills Asia Competition) ซึ่งคณะกรรมการสbงเสริมการพัฒนาฝ„มือแรงงาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ไดcมีมติเห็นชอบดcวยแลcว โดยการเขcาเปEนสมาชิก WorldSkills Asia จะมีผลผูกพันตbอกรม
พัฒนาฝ„มือแรงงาน เชbน ไดcรับสิทธิในการจัดสbงเยาวชนเขcารbวม WorldSkills Asia Competition ตcองสbงผูcแทนเขcา
รbวมประชุมสมัชชาใหญb การเสนอตัวเปEนเจcาภาพจัดการแขbงขัน เปEนตcน โดยในป„ที่จัดการแขbงขัน กรมพัฒนาฝ„มือ
แรงงานจะดำเนินการคัดเลือกเยาวชนผูcชนะการแขbงขันฝ„มือแรงงานแหbงชาติเพื่อเปEนตัวแทนประเทศไทยเขcารbวมการ
แขbงขันฝ„มือแรงงานเอเชีย และในป„ที่ไมbไดcจัดการแขbงขัน กรมพัฒนาฝ„มือแรงงานจะสbงผูcแทนทางการ ผูcแทนเทคนิค
และเจcาหนcาที่ที่เกี่ยวขcองเขcารbวมการประชุมสมัชชาใหญb
21. เรื่อง การแต1งตั้งผู=สอบบัญชีขององคFกรร1วมไทย-มาเลเซีย (ประจำป• 2564 – 2568)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแตbงตั้งบริษัท M/S Baker Tilly Monteiro Heng PLT เปEนผูcสอบ
บัญชี (External Auditor) ขององคYกรรbวมไทย - มาเลเซีย (องคYกรรbวมฯ) [Malaysia – Thai Joint Agreement:
MTJA] ประจำป„ 2564 และใหcบริษัทดังกลbาวเปEนผูcสอบบัญชีขององคYกรรbวมฯ ตbอเนื่องเปEนเวลา 5 ป„ ตั้งแตbป„ 2564
จนถึงป„ 2568 ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ
สาระสำคัญ
1. ความตกลงวbาดcวยธรรมนูญการจัดตั้งองคYกรรbวมไทย - มาเลเซียฯ พศ. 2533 และพระราชบัญญัติ
องคYกรรbวมไทย - มาเลเขีย พ.ศ. 2533 มีสาระสำคัญกำหนดใหcรัฐบาลทั้งสองประเทศรับภาระคbาใชcจbายและแบbงป€น
ผลประโยชนYที่เกิดขึ้นจากองคYกรรbวมฯ โดยเทbาเทียมกัน รวมถึงจัดสรรงบประมาณใหcแกbองคYกรรbวมฯ เทbา ๆ กัน
ภายใตcกองทุนองคYกรรbวมฯ ทั้งนี้ องคYกรรbวมฯ จะตcองจัดทำงบประมาณรายป„เสนอรัฐบาลทั้งสองฝ†ายลbวงหนcา โดย
กำหนดใหcป„งบประมาณเริ่มในเดือนมกราคมของทุกป„ และจะตcองมีการตรวจสอบและรายงานผลการสอบบัญชีโดย
ผูcสอบบัญชีทุกป„
2. ในคราวประชุมคณะกรรมการองคYกรรbวมฯ ครั้งที่ 134 และการประชุมสมัยสามัญประจำป„ ครั้งที่
29 (Annual General Meeting Of MTJA) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบแตbงตั้งบริษัท
M/S Baker Tilly Monteiro Hens PLT เปEนผูcสอบบัญชีขององคYกรรbวมฯ ประจำป„ 2564 และตbอเนื่องเปEนเวลา 5 ป„
ตั้งแตbป„ 2564 – 2568 แทนผูcสอบบัญชีรายป€จจุบัน คือ บริษัท M/S PricewaterhouseCoopers ซึ่งเปEนผูcสอบบัญชี
ขององคYกรรbวมฯ ตั้งแตbป„ 2559 - 2563 เพื่อใหcเปEนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
ตามคำแนะนำของธนาคารกลางมาเลเซีย และใหcนำเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียตbอไป
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22. เรื่อง การเสนองบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำป• 2565 ขององคFกรร1วมไทย-มาเลเซีย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณ จำนวน 4,100,000 ดอลลารYสหรัฐ และแผนการดำเนินงาน
ประจำป„ 2565 ขององคYกรรbวมไทย - มาเลเซีย (องคYกรรbวม) ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ
สาระสำคัญ
2565 งบประมาณป„ .1รวมทั้งสิ้นจำนวน ดอลลารYสหรัฐ มีรายละเอียดเปรียบเทียบกับ 4,100,000
ดังนี้ 2564 งบประมาณป„
1. ที่มาของงบประมาณประจำป• 2565 จำนวน 4,100,000 ดอลลารYสหรัฐ องคYกรรbวมฯ ไดcเสนอ
ขอใชcเงินที่ไดcรับจากการขายป˜โตรเลียมสbวนที่เปEนกำไรในไตรมาสสุดทcายของป„ 2564 จำนวน 3,190,725 ดอลลารY
สหรัฐ และงบประมาณเหลือจbายของป„ 2563 จำนวน 909,275 ดอลลารYสหรัฐ
2. แผนการดำเนินงานในป„ 2565 ประกอบดcวย ดcานการสำรวจ ดcานการพัฒนาป˜โตรเลียม และดcาน
การผลิตป˜โตรเลียมในพื้นที่พัฒนารbวมไทย - มาเลเซีย ดังนี้
แปลง
ผู=ดำเนินงาน
ตัวอย1างกิจกรรมสำคัญ
• สำรวจและประมวลผลขcอมูลคลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ ในพื้นที่
West Flank
• เจาะหลุมป˜โตรเลียมในแหลbง Bumi Deep Phrase I จำนวน 5
Carigali
Hess
หลุม และเจาะหลุม BMA-15
A-18
Operating
• ประสานงานกับบริษัท ทรานสYไทย - มาเลเซีย (TTM) เพื่อใหc
Company Sdn. Bhd.
การผลิตก·าซเปEนไปตามสัญญาการซื้อขายก·าซธรรมชาติ
• ปรับปรุงหลุมผลิต และกระบวนการผลิต
• มีแผนเจาะหลุมป˜โตรเลียมใหมb จำนวน 20 หลุม (แทbนหลุม
ผลิต TPB จำนวน 12 หลุมและแทbนหลุมผลิต MDG จำนวน 8
หลุม)
• ศึกษาการพัฒนาแหลbงน้ำมัน รวมทั้งสbงเสริมใหcมีการศึกษา
กb อ นการออกแบบวิ ศ วกรรม (Front End Engineering
Design: FEED) และขcอเสนอโครงการพัฒนาแหลbงน้ำมัน
B-17
• สรcางแบบจำลอง 3 มิติ จากการรายงานผลการเจาะหลุมที่
และ
แทb น หลุ ม ผลิ ต Tapi-B (TPB) และแทb น หลุ ม ผลิ ต Muda-G
C-19
(MDG)
Carigali – PTTEPI • กb อสรc างแทb นหลุ มผลิ ตบนบกและแนวเครื อขb ายทb อสb ง ก· าซ
Operating Company
ธรรมชาติ สำหรับการพัฒนาแหลbงในระยะที่ 5 จำนวน 2 แทbน
Sdn. Bhd
• รักษาระดับอัตราการผลิตก·าซธรรมชาติที่เรียกรับสูงสุด 275
ลcานลูกบาศกYฟุตตbอวัน
• ดำเนินการดcานวิศวกรรม การจัดซื้อจัดจcาง และการกbอสรcาง
ของแทb น หลุ ม ผลิ ต Andalas-C (ACD) และแทb น หลุ ม ผลิ ต
Jengka-C (JKC) ภายในไตรมาสที่ 4 ของป„ 2565
B-17-01
• ดำเนินการขายและขนถbายก·าซธรรมชาติเหลว
• ซbอมแซมหลุมผลิตเดิมและเจาะผนังหลุมผลิตเพิ่ม เพื่อรักษา
อัตราการผลิตของหลุม
การดำเนินงานขององคYกรรbวมไทย - มาเลเซีย (องคYกรรbวมฯ) ไดcรับการยอมรับจากชุมชนระหวbาง
ประเทศวbา เปEนการแสวงหาผลประโยชนYดcานป˜โตรเลียมรbวมกันและแกcไขขcอพิพาทอยbางสันติ นอกจากนี้จากการ
ประเมินศักยภาพป˜โตรเลียม พบวbาในพื้นที่ขององคYกรรbวมฯ จะยังคงมีปริมาณสำรองก·าซธรรมชาติที่สามารถสรcาง
ความมั่นคงทางพลังงานใหcไทยและมาเลเซียตbอไปอีกไมbนcอยกวbา 20 ป„ และยังกbอใหcเกิดประโยชนYทางอcอมสูbประชาชน
และชุมชนในพื้นที่ใกลcเคียงของทั้งสองประเทศดcวย อาทิ สbงเสริมใหcมีการใชcวัตถุดิบและการจcางแรงงาน กระตุcนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม พัฒนาโครงสรcางพื้นฐานในพื้นที่ที่เกี่ยวขcอง รวมถึงเปEนแบบอยbางที่ดีใหcแกbนานา
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ประเทศในการแกcไขป€ญหาเรื่องเขตพื้นที่ทับซcอนในทะเลอยbางเปEนรูปธรรม ทั้งนี้ กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2536)
ออกตามความในพระราชบัญญัติองคYกรรbวมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. 2533 ขcอ 3 กำหนดใหcการเสนองบประมาณ
ประจำป„ขององคYกรรbวมฯ ตcองเสนอตbอรัฐบาลแตbละฝ†าย เพื่อใหcเปEนไปตามความตกลงวbาดcวยธรรมนูญและเรื่องอื่น ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งองคYกรรbวมฯ ฉบับลงนาม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2533 กbอนเริ่มตcนป„งบประมาณไมbนcอย
กวbาหcาเดือน
23. เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนงานคณะกรรมการอาเซียนด=านสตรี พ.ศ. 2564 – 2568 (ASEAN Committee
on Women Workplan 2021 - 2025)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนงานคณะกรรมการอาเซียนดcานสตรี พ.ศ. 2564 – 2568 (ASEAN
Committee on Women Workplan 2021 - 2025) โดยหากมี ค วามจำเปE น ตc อ งแกc ไ ขเอกสารในสb ว นที ่ ไ มb ใ ชb
สาระสำคัญหรือไมbขัดผลประโยชนYตbอประเทศไทย ใหcกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยY (พม.)
ดำเนินการไดcโดยไมbตcองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก และใหcรัฐมนตรีวbาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยY ในฐานะรัฐมนตรีอาเซียนดcานสตรีของประเทศไทยมีหนังสือแจcงความเห็นชอบรับรองแผนงาน
คณะกรรมการอาเซียนดcานสตรี พ.ศ. 2564 – 2568 (ASEAN Committee on Women Workplan 2021 - 2025)
ไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียน ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีไดcมีมติเห็นชอบแลcว [จะรับรองรbวมกันในการประชุมระดับ
รัฐมนตรีอาเซียนดcานสตรี (ASEAN Ministerial Meeting on Women - AMMW) ครั้งที่ 4 ในชbวงสัปดาหYที่ 2 ของ
เดือนตุลาคม 2564 และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 ระหวbางวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2564] ตามที่กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยY (พม.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
พม. รายงานวbา
1. ความเสมอภาคระหวbางเพศและการสbงเสริมสิทธิสตรีและเด็กหญิงเปEนประเด็นสำคัญที่ประชาคม
อาเซียนใหcความสำคัญและขับเคลื่อนใหcกcาวไปสูbการพัฒนาที่ยั่งยืน อยbางไรก็ตามป€ญหาความเหลื่อมล้ำยังคงมีอยูbและ
การจัดการกับประเด็นดังกลbาวยังเปEนประเด็นที่ทcาทายในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอยbางยิ่งในสถานการณYการแพรb
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด -19) สตรีและเด็กหญิงที่อาศัยอยูbในครัวเรือนที่ยากจนและพื้นที่
ชนบทมักเผชิญกับความขาดแคลนและดcอยโอกาสทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลcอม
2. คณะกรรมการอาเซียนดcานสตรี (ASEAN Committee on Women - ACW) เปEนกลไกความ
รb วมมื อดc านสตรี ในระดั บภู มิ ภาคอาเซี ยนเพื ่ อสb งเสริ มความกc าวหนc าของสตรี และความเสมอภาคระหวb างเพศ
ประกอบดcวยผูcแทนจากหนbวยงานภาครัฐ ซึ่งมีหนcาที่ในการสbงเสริมสิทธิสตรีและความเสมอภาคระหวbางเพศของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยคณะกรรมการ ACW จะจัดทำแผนงานทุก ๆ 5 ป„ เพื่อเสนอใหcแกbที่ประชุมระดับรัฐมนตรี
อาเซียนดcานสตรี (ASEAN Ministerial Meeting on Women - AMMW) ใหcความเห็นชอบและรับรอง โดยลbาสุด
คณะกรรมการ ACW ไดcจัดทำแผนงานคณะกรรมการอาเซียนดcานสตรี พ.ศ. 2564 – 2568 สรุปสาระสำคัญไดc ดังนี้
2.1 วัตถุประสงคY เพื่อเปEนกรอบแนวทางในการพัฒนาประเด็นการสbงเสริมความเสมอภาค
ระหวbางเพศในระดับภูมิภาคอาเซียนของคณะกรรมการ ACW ในการสbงเสริมความกcาวหนcาของสตรีและความเสมอ
ภาคระหวbางเพศในภูมิภาคอาเซียน
2.2 กระบวนการในการจัดทำแผน ดำเนินการผbานกระบวนการหารืออยbางมีสbวนรbวม
ระหวbางประเทศสมาชิกอาเซียน กลไกรายสาขาตbาง ๆ ของอาเซียน หุcนสbวน องคYกรภาคประชาสังคม และองคYกร
ระหวb างประเทศ ซึ ่ งเปE นหุ c นสb วนในการดำเนิ นงานของอาเซี ยน และไดc รั บการรั บรอง ACW แลc วเมื ่ อวั นที ่ 28
พฤษภาคม 2564
2.3 วิสัยทัศนY/เปtาหมาย มุbงดำเนินการเพื่อใหcสอดคลcองกับวิสัยทัศนYประชาคมอาเซียน
2568 ซึ่งกำหนดใหcประชาคมสังคมและวัฒนธรรมเปEน “สังคมที่มีสbวนรbวมและเปEนประโยชนYตbอประชาชนและ
ครอบคลุม ยั่งยืน ยืดหยุbน และพลวัต” โดยพิมพYเขียวของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ป„ 2568 มุbง
ปฏิบัติเพื่อบรรลุความเสมอภาคระหวbางเพศและการเสริมพลังของสตรีและเด็กหญิงทุกคน ตลอดจนสbงเสริมสิทธิสตรี
และเด็กหญิงซึ่งเปEนสbวนหนึ่งของมาตรการเชิงกลยุทธYเพื่อประกันความครอบคลุม มีสbวนรbวม และเปEนประโยชนYตbอ
ประชาชน ประกอบดcวยวิสัยทัศนYและเปtาหมาย 7 ดcาน ดังนี้
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และสถิติหญิงชาย

1) ขcอมูลและสถิติจำแนกเพศ สbงเสริมใหcมีการวิเคราะหYโดยใชcขcอมูลจำแนกเพศ

2) การบูรณาการมิติเพศภาวะ เรbงใหcมีการบูรณาการประเด็นความเสมอภาค
ระหวbางเพศในภาคสbวนตbาง ๆ ของอาเซียน
3) มิติเพศภาวะกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ สbงเสริมสตรีและ
เด็กหญิงใหcมีสbวนรbวมในการจัดการและบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากภัยพิบัติและการเปลี่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งเตรียมพรcอมรับมือกับภัยพิบัติ และมีสbวนรbวมในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการฟ™šนฟู
4) มุ ม มองเพศภาวะเพื ่ อ ความปลอดภั ย และการคุ c ม ครองสตรี แ ละเด็ ก หญิ ง
คุcมครองและเสริมพลังใหcกับสตรีและเด็กหญิง
5) สตรี สันติภาพ และความมั่นคง สbงเสริมใหcสตรีมีสbวนรbวมในกระบวนการสรcาง
สันติภาพและความมั่นคงในอาเซียน
6) การเสริ ม พลั ง ทางเศรษฐกิ จ และอนาคตการทำงานของสตรี การเพิ ่ ม ขี ด
ความสามารถทางเศรษฐกิจและการทำงานที่มีคุณคbาของสตรีทุกคนในที่ทำงาน ตลาด ชุมชน และพื้นที่ดิจิทัล
7) มุมมองมิติเพศภาวะกับการกำกับดูแลและภาวะผูcนำ เพิ่มจำนวนสตรีและ
เสริมสรcางความเปEนผูcนำของสตรี ใหcมีสbวนรbวมในการตัดสินใจในการปกครองทุกระดับ
24. เรื่อง ขอความเห็นชอบปฏิญญาร1วมว1าด=วยความร1วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตระหว1างสมาคมประชาชาติ
แห1งเอเชียตะวันออกเฉียงใต= (อาเซียน) และสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ1และไอแลนดFเหนือ (สหราชอาณาจักร)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรbางปฏิญญารbวมวbาดcวยความรbวมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตระหวbาง
สมาคมประชาชาติแหbงเอเชียตะวันออกเฉียงใตc (อาเซียน) และสหราชอาณาจักรบริเตนใหญbและไอแลนดYเหนือ
(สหราชอาณาจั ก ร) (Joint Declaration on Future Economic Cooperation between the Association of
Southeast Asian Nations (ASEAN) and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (UK))
ทั้งนี้ หากมีความจำเปEนตcองแกcไขรbางปฏิญญารbวมฯ ขcางตcน ในสbวนที่มิใชbสาระสำคัญหรือไมbขัดตbอผลประโยชนYของ
ประเทศไทย ใหcกระทรวงพาณิชยYดำเนินการไดcโดยไมbตcองนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก รวมทั้งอนุมัติใหc
รัฐมนตรีวbาการกระทรวงพาณิชยYหรือผูcแทนที่ไดcรับมอบหมายใหcความเห็นชอบรbางปฏิญญารbวมดังกลbาวตามที่
กระทรวงพาณิชยY (พณ.) เสนอ
สาระสำคัญของรbางปฏิญญารbวมวbาดcวยความรbวมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตระหวbางสมาคม
ประชาชาติแหbงเอเชียตะวันออกเฉียงใตc (อาเซียน) และสหราชอาณาจักรบริเตนใหญbและไอแลนดYเหนือ (สหราช
อาณาจักร) วัตถุประสงคYเพื่อกำหนดทิศทางการเสริมสรcางความสัมพันธYทางเศรษฐกิจ การคcา และการลงทุนรbวมกัน
ที่จะนำไปสูbการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยืดหยุbน และครอบคลุม สามารถฟ™šนตัวจากวิกฤตโควิด-19 ไดcอยbางรวดเร็ว และ
ยั่งยืน โดยมีสาขาความรbวมมือทางเศรษฐกิจ รวม 11 ดcาน ไดcแกb (1) การฟ™šนฟูเศรษฐกิจจากโควิด-19 (2) การ
เชื่อมโยงหbวงโซbอุปทานอาเซียน-สหราชอาณาจักร (3) ความเปEนเลิศดcานกฎระเบียบ (4) นวัตกรรมดิจิทัล (5) บริการ
ทางการเงิน (6) การเติบโตอยbางยั่งยืน (7) โครงสรcางพื้นฐาน (8) ทักษะและการศึกษา (9) การพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลาง ขนาดยbอม และรายยbอย (10) การสbงเสริมบทบาททางเศรษฐกิจของสตรี และ (11) การเปEนหุcนสbวนระหวbางรัฐ
และเอกชน
25. เรื่อง ขอความเห็นชอบต1อร1างเอกสารท1าทีไทยสำหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่
76
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรbางเอกสารทbาทีไทยสำหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ
ครั้งที่ 76 ทั้งนี้หากมีการแกcไขรbางเอกสารดังกลbาวในสbวนที่มิใชbสาระสำคัญหรือขัดตbอผลประโยชนYของประเทศไทย
อนุมัติใหcกระทรวงการตbางประเทศ (กต.) พิจารณาและดำเนินการโดยไมbตcองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอีก ตามที่กระทรวงการตbางประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสำคัญ
1. รbางเอกสารทbาทีไทยฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับคณะผูcแทนไทยพิจารณาใชcในการเขcารbวมประชุม
สมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 76 โดยมีความสอดคลcองกับผลประโยชนYของประเทศ และสbงเสริมใหc
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ประชาคมระหวbางประเทศตระหนักถึงบทบาทของประเทศไทยในฐานะสมาชิกที่ดีของสหประชาชาติ ที่ผbานมา
ประเทศไทยมีบทบาทที่แข็งขันและสรcางสรรคYในการรbวมขับเคลื่อนเปtาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเผยแพรbหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปEนอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถนำไปสูbการบรรลุเปtาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไดc รวมทั้ง
แสดงจุดยืนและทbาทีของประเทศไทยในประเด็นตbาง ๆ ระดับโลกที่มีความสำคัญและเปEนขcอหbวงกังวลของประชาคม
ระหวbางประเทศอยbางครบถcวน เชbน สาธารณสุข สิ่งแวดลcอม การพัฒนา สตรี เด็ก และผูcพิการ สิทธิมนุษยชน และ
ความมั่นคง
2. รb า งเอกสารทb า ที ไ ทยฯ ครอบคลุ ม ประเด็ น ตb า ง ๆ ตามระเบี ย บวาระการประชุ ม สมั ช ชา
สหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 76 ที่ประเทศไทยใหcความสำคัญในแตbละหมวด รวมทั้งสิ้น 9 หมวด ไดcแกb 1) หมวด
A การสbงเสริมการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนตามขcอมติของสมัชชาสหประชาชาติและผลการ
ประชุมสหประชาชาติที่เกี่ยวขcอง 2) หมวด B การรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหวbางประเทศ 3) หมวด C การ
พัฒนาทวีปแอฟริกา 4) หมวด D การสbงเสริมสิทธิมนุษยชน 5) หมวด E การประสานงานอยbางมีประสิทธิภาพในการ
ใหcความชbวยเหลือดcานมนุษยธรรม 6) หมวด F การสbงเสริมความยุติธรรมและกฎหมายระหวbางประเทศ 7) หมวด G
การลดอาวุธ 8) หมวด H การควบคุมยาเสพติด การปtองกันอาชญากรรม และการตbอตcานการกbอการรcายระหวbาง
ประเทศทุกรูปแบบ และ 9) หมวด I การบริหารองคYการและอื่น ๆ
26. เรื่อง ร1างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาติเพื่อฉลองในโอกาสครบรอบ
20 ป• การรับรองปฏิญญาและแผนปฏิบัตกิ ารเดอรFบัน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหcประเทศไทยรbวมรับรองรbางปฏิญญาทางการเมืองของการประชุม
ระดับของสมัชชาสหประชาชาติเพื่อฉลองในโอกาสครบรอบ 20 ป„ การรับรองปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเดอรYบัน
ทั้งนี้หากมีการแกcไขรbางปฏิญญาดังกลbาวที่มิใชbสาระสำคัญหรือขัดตbอผลประโยชนYของประเทศไทย อนุมัติใหcกระทรวง
การตbางประเทศ (กต.) พิจารณาและดำเนินการโดยไมbตcองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้ง
ใหcรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวbาการกระทรวงการตbางประเทศหรือผูcแทนที่ไดcรับมอบหมายรbวมรับรองรbาง
ปฏิญญาดังกลbาว ตามที่กระทรวงการตbางประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสำคัญ
1. เนcนย้ำทbาทีตbอตcานการเหยียดเชื้อชาติ การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ความเกลียดชังชาวตbางชาติ
และการขาดความอดทนอดกลั้นในประเด็นที่เกี่ยวขcอง ตามปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเดอรYบัน โดยอcางถึงกฎบัตร
สหประชาชาติ ปฏิญญาสากลวbาดcวยสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาระหวbางประเทศวbาดcวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อ
ชาติในทุกรูปแบบและหลักการไมbทิ้งใครไวcขcางหลัง
2. ยอมรับ (acknowledge) และแสดงความเสียใจตbอความทุกขYยาก (suffering) ซึ่งเปEนผลจาก
การคcาทาส การลbาอาณานิคม การเหยียดผิว และการฆbาลcางเผbาพันธุY และแสดงความหbวงกังวลตbอการเหยียดเชื้อชาติ
ที่มีแนวโนcมเพิ่มขึ้นโดยครอบคลุมทั้งผูcมีเชื้อสายแอฟริกาและเชื้อสายเอเชีย รวมถึงชนกลุbมนcอย ทางเชื้อชาติ ชาติพันธุY
และภาษาอื่น ๆ อาทิ กลุbมบุคคลที่ถูกเลือกปฏิบัติดcวยเหตุผลดcานศาสนา ผูcหญิง เด็ก ผูcลี้ภัย ผูcโยกยcายถิ่นฐาน ผูcพิการ
ผูcสูงอายุ เยาวชน และกลุbมเปราะบางอื่น ๆ และแสดงความหbวงกังวลตbอผลกระทบของการแพรbระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ไมbไดcสัดสbวนระหวbางกลุbมตbาง ๆ ในสังคม
3. แสดงความมุbงมั่นรbวมกันในการประกันสิทธิและเสรีภาพและเนcนย้ำวbารัฐเปEนผูcรับผิดชอบหลักใน
การตbอตcานการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ รวมทั้งเรียกรcองใหcทุกรัฐ สหประชาชาติ และองคYการระหวbางประเทศ รวมถึง
ผูcเกี่ยวขcองดำเนินการเพื่อตbอตcานการเหยียดเชื้อชาติ
27. เรื่อง ร1างเอกสารสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด=านพลังงาน ครั้งที่ 39 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข=อง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรbางเอกสารสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดcานพลังงานและการ
ประชุมอื่นที่เกี่ยวขcอง จำนวน 6 ฉบับ ไดcแกb (1) รbางปฏิญญารbวมบันดารYเสรีเบกาวันดcานความมั่นคงทางพลังงานและ
การเปลี่ยนผbานทางพลังงาน (2) รbางถcอยแถลงรbวมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดcานพลังงาน ครั้งที่ 39 (3) รbาง
ถcอยแถลงรbวมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดcานพลังงานบวกสาม ครั้งที่ 18 (4) รbางถcอยแถลงขbาวรbวมของการ
ประชุมรัฐมนตรีพลังงานแหbงเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 15 (5) รbางถcอยแถลงรbวมของการประชุมโครงการบูรณาการดcาน
ไฟฟtาระหวbาง สปป. ลาว ไทย มาเลเซียและสิงคโปรY ครั้งที่ 2 และ (6) รbางถcอยแถลงระดับสูงของความรbวมมือดcาน
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พลังงานระหวbางอาเซียนกับทบวงการพลังงานระหวbางประเทศ รวมทั้งอนุมัติใหcรัฐมนตรีวbาการกระทรวงพลังงาน
(หรือผูcที่ไดcรับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีวbาการกระทรวงพลังงาน) เปEนผูcใหcการรับรองในเอกสารสำหรับการประชุม
ดังกลbาวกับรัฐมนตรีพลังงานของกลุbมประเทศสมาชิกไดc โดยหากมีความจำเปEนตcองแกcไขปรับปรุงรbางเอกสารสำหรับ
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดcานพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวขcอง จำนวน 6 ฉบับ ในสbวนที่มิใชbสาระสำคัญหรือ
กระทบตbอผลประโยชนYของประเทศไทย และไมbขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีไดcใหcความเห็นชอบไวc ใหcกระทรวง
พลังงานและคณะผูcแทนไทยที่เขcารbวมการประชุมดังกลbาวสามารถดำเนินการไดcโดยไมbตcองนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อใหcสามารถบังเกิดผลเปEนรูปธรรมสำหรับความรbวมมือดcานพลังงานภายใตcกรอบดังกลbาว
ในชbวงการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดcานพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวขcองในระหวbางวันที่ 15 – 16 กันยายน พ.ศ.
2564 ผbานระบบการประชุมทางไกลตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ
สาระสำคัญของร1างปฏิญญาฯ และถ=อยแถลงร1วมฯ จำนวน 6 ฉบับ สรุปไดc ดังนี้
1. ร1างปฏิญญาร1วมบันดารFเสรีเบกาวันด=านความมั่นคงทางพลังงานและการเปลี่ยนผ1านทาง
พลังงาน เชbน 1) ใหcความสำคัญตbอการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน และการสbงเสริมการเติบโตที่เปEนมิตรตbอสิ่งแวดลcอม
และกระตุcนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน 2) เนcนย้ำการกระจายแหลbงพลังงาน การจัดหา และการเชื่อมโยงพลังงานใน
ระดับภูมิภาค การปรับตัวและฟ™šนตัวใหcพรcอมรับสภาวะที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการฟ™šนฟูจากภาวะการหยุดชะงักและ
เหตุฉุกเฉินตbาง ๆ 3) สbงเสริมความมั่นคงทางพลังงานและการเปลี่ยนผbานทางพลังงานในลักษณะที่ครอบคลุมและเปEน
ธรรมเพื่อสbงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อประโยชนYของประชาชนในป€จจุบันและอนาคต
ฯลฯ
2. ร1างถ=อยแถลงร1วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด=านพลังงาน ครั้งที่ 39 เชbน 1) สbงเสริม
ความรbวมมือดcานความมั่นคงทางพลังงาน การเปลี่ยนผbานทางพลังงาน การดึงดูดการลงทุน และการสนับสนุนดcาน
เทคนิค ตลอดจนการสนับสนุนภาคสbวนที่เกี่ยวขcองในการใชcพลังงานที่สะอาดขึ้น และการใชcพลังงานคารYบอนต่ำใน
ภูมิภาค 2) สbงเสริมการพัฒนานโยบายและมาตรการที่เขcมแข็ง เพื่อเสริมสรcางความเขcมแข็งของโครงการดcานพลังงาน
ระดับชาติ ระดับทวิภาคีและพหุภาคีชbวยสbงเสริมความยืดหยุbนดcานพลังงานและความมั่นคงดcานพลังงานในทุกมิติใน
ภูมิภาค 3) เนcนย้ำวbาความสำเร็จในการบรรลุสูbวาระแหbงความมั่นคงและการเปลี่ยนผbานดcานพลังงานในระยะยาวของ
อาเซียน และมุbงหวังที่จะเสริมสรcางความรbวมมือระหวbางทุกภาคสbวนที่เกี่ยวขcองและเสาหลักตbาง ๆ ภายใตcประชาคม
อาเซียน ฯลฯ
3. ร1างถ=อยแถลงร1วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด=านพลังงานบวกสาม ครั้งที่ 18 เชbน 1)
สนับสนุนการแสวงหามาตรการรbวมกันในการฟ™šนฟูเศรษฐกิจหลังการแพรbระบาดของโรคโควิด-19 โดยการเรbง
กระบวนการเปลี่ยนผbานดcานพลังงานดcวยการสรcางความยืดหยุbนและความมั่นคงทางพลังงาน 2) สนับสนุนการพัฒนา
และปรับใชcเทคโนโลยีที่เปEนนวัตกรรมใหมbที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหcอาเซียนกcาวไปสูbเสcนทางของการบรรลุเปtาหมาย
ดcานราคาพลังงานที่เหมาะสม มีความเชื่อถือไดc ยั่งยืนและทันตbอสมัยสำหรับทุกคน ฯลฯ
4. ร1างถ=อยแถลงข1าวร1วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานแห1งเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 15 เชbน
1) สbงเสริมความรbวมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคพลังงาน โดยเฉพาะการเปลี่ยนผbานทางพลังงานเขcากับความ
พยายามในการฟ™นฟูหลังจากการแพรbระบาดของโรคโควิด-19 และการสbงเสริมการเติบโตที่เปEนมิตรตbอสิ่งแวดลcอม 2)
สbงเสริมความรbวมมือดcานพลังงานของเอเชียตะวันออกอยbางตbอเนื่อง โดยการสำรวจแนวโนcม อุปสรรค และโอกาสที่
สbงผลตbอผลประโยชนYรbวมกัน เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผbานทางพลังงาน 3) สbงเสริมความรbวมมือพลังงานทางเลือก
การประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีดcานประสิทธิภาพพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ฯลฯ
5. ร1างถ=อยแถลงร1วมของการประชุมโครงการบูรณาการด=านไฟฟnาระหว1าง สปป. ลาว ไทย
มาเลเซียและสิงคโปรF ครั้งที่ 2 เชbน สbงเสริมการคcาพลังงานไฟฟtาขcามพรมแดน จำนวน 100 เมกะวัตตY จาก สปป.
ลาว ไปยังสาธารณรัฐสิงคโปรYผbานประเทศไทยและมาเลเซีย ภายใตcโครงการบูรณาการดcานไฟฟtาระหวbาง สปป.ลาว
ไทย มาเลเซีย และสิงคโปรY (Lao PDR-Thailand-Malaysia-Singapore Power Integration Project: LTMS-PIP)
โดยใชcโครงขbายเดิมที่มีอยูbเปEนระยะเวลาสองป„ ระหวbางป„ 2565 – 2566 2) สbงเสริมการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ไฟฟtา สปป.ลาว (Electricite Du Laos: EDL) การไฟฟtาฝ†ายผลิตแหb งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟtามาเลเซี ย
(Tenega Nasional Berhad: TNB) และผูcนำเขcาไฟฟtาของสิงคโปรYเพื่อการดำเนินการอยbางตbอเนื่องเพื่อนำไปสูbการ
เริ่มตcนการคcาไฟฟtาขcามพรมแดนภายใตcโครงการ LTMS-PIP โดยเร็วตbอไป ฯลฯ
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6. ร1างถ=อยแถลงระดับสูงของความร1วมมือด=านพลังงานระหว1างอาเซียนกับทบวงการพลังงาน
ระหว1างประเทศ เชbน 1) สbงเสริมความรbวมมือระหวbางอาเซียนกับทบวงการพลังงานระหวbางประเทศ (International
Energy Agency: IEA) ใหcมีความครอบคลุมในทุกดcานของระบบพลังงาน ทั้งในดcานเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีทั้งหมด
รวมทั้งความชbวยเหลือดcานเทคนิค และการวิเคราะหYในหัวขcอสำคัญ อาทิ ความมั่นคงดcานพลังงาน การคcาพลังงาน
พลังงานทดแทน และความเชื่อถือไดcดcานไฟฟtา เปEนตcน 2) สbงเสริมความรbวมมือดcานพลังงานและความเปEนพันธมิตร
เพื่อบรรลุความมั่นคงดcานพลังงาน การเขcาถึงพลังงาน ความสามารถในการจbายไดc และความยั่งยืนสำหรับทุกคนใน
ภูมิภาคอาเซียนและสอดคลcองกับแผนปฏิบัติการความรbวมมือดcานพลังงานอาเซียน 3) สbงเสริมการเปลี่ยนผbานไปสูb
พลังงานสะอาดในแผนและยุทธศาสตรYดcานพลังงานระดับชาติและในระดับภูมิภาค โดยคำนึงถึงบริบทที่แตกตbางกัน
ของแตbละประเทศ ฯลฯ
แต1งตั้ง
28. เรื่อง การบรรจุและแต1งตั้งผู=ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข=ารับราชการ (กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวbาการกระทรวงการคลังเสนอบรรจุและแตbงตั้ง นายวโรทัย
โกศลพิศิษฐFกุล ผูcไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเขcารับราชการ ใหcดำรงตำแหนbง ที่ปรึกษาดcานเศรษฐกิจ
ระหวbางประเทศ (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ตั้งแตbวันที่ 1 พฤศจิกายน
2564 ทั้งนี้ ตั้งแตbวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลcาโปรดกระหมbอมแตbงตั้งเปEนตcนไป
29. เรื่อง การแต1งตั้งข=าราชการพลเรือนสามัญให=ดำรงตำแหน1งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตรF วิจัยและนวัตกรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวbาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรY วิจัยและ
นวัตกรรมเสนอแตbงตั้ง นายพาสิทธิ์ หล1อธีรพงศF ที่ปรึกษาดcานวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี (นักวิเคราะหYนโยบายและ
แผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง ใหcดำรงตำแหนbง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตรY วิจัยและนวัตกรรม เพื่อทดแทนตำแหนbงที่วbาง ตั้งแตbวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลcาโปรด
กระหมbอมแตbงตั้งเปEนตcนไป
30. เรื่อง การแต1งตั้งข=าราชการพลเรือนสามัญให=ดำรงตำแหน1งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชยF)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวbาการกระทรวงพาณิชยYเสนอแตbงตั้งขcาราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงพาณิชยY ใหcดำรงตำแหนbงประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้
1. นายรณรงคF พูลพิพัฒนF รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหนbง ผูcอำนวยการ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรYการคcา
2. นายพูนพงษF นัยนาภากรณF ผูcตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหนbง
รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแตbวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลcาโปรดกระหมbอมแตbงตั้งเปEนตcนไป
31. เรื่อง การแต1งตั้งข=าราชการพลเรือนสามัญให=ดำรงตำแหน1งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวbาการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแตbงตั้งขcาราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ใหcดำรงตำแหนbงประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย เพื่อทดแทนผูcดำรง
ตำแหนbงที่จะเกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้
1. นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑYอุตสาหกรรม ดำรงตำแหนbง อธิบดี
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2. นายบรรจง สุกรีฑา ผูcตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหนbง เลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑYอุตสาหกรรม
3. นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรb ดำรงตำแหนbง ผูcตรวจ
ราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
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4. นายนิรันดรF ยิ่งมหิศรานนทF ผูcตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหนbง
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรb
ตั้งแตbวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแตbวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลcาโปรดกระหมbอมแตbงตั้งเปEนตcน
ไป
32. เรื่อง การแต1งตั้งข=าราชการพลเรือนสามัญให=ดำรงตำแหน1งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแหbงชาติเสนอรับโอน พลเอก สุพจนF
มาลานิยม ขcาราชการทหาร ตำแหนbง เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม มาบรรจุเปEน
ขcาราชการพลเรือนสามัญ และแตbงตั้งใหcดำรงตำแหนbง เลขาธิการสภาความมั่นคงแหbงชาติ สำนักงานสภาความมั่นคง
แหbงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนผูcดำรงตำแหนbงที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแตbวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยผูc
มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ†ายไดcตกลงยินยอมในการโอน ทั้งนี้ ตั้งแตbวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลcาโปรดกระหมbอม
แตbงตั้งเปEนตcนไป
33. เรื่อง การแต1งตั้งประธานร1วมฝ©ายไทยในองคFกรร1วมไทย – มาเลเซีย
คณะรั ฐ มนตรี ม ี ม ติ อ นุ ม ั ต ิ ต ามที ่ ร ั ฐ มนตรี ว b า การกระทรวงพลั ง งานเสนอแตb ง ตั ้ ง นายคุ ร ุ จิ ต
นาครทรรพ ใหcดำรงตำแหนbงประธานรbวมฝ†ายไทยในองคYกรรbวมไทย – มาเลเซีย ตbออีกวาระหนึ่ง และสมาชิกอื่น
(ฝ†ายไทย) อีก 6 คน ในองคYกรรbวมไทย – มาเลเซีย ซึ่งเปEนขcาราชการระดับหัวหนcาสbวนราชการจากหนbวยงานที่
เกี่ยวขcอง ใหcคงองคYประกอบเดิมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2541 (เรื่อง การแตbงตั้งประธานรbวมและ
สมาชิกฝ†ายไทยในองคYกรรbวมไทย - มาเลเซีย) โดยมีวาระการดำรงตำแหนbง 2 ป„ ทั้งนี้ ตั้งแตbวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2566
34. เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเข=ารับการคัดเลือกเปTนกรรมการปnองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ แทน
ตำแหน1งที่ว1าง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการปtองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(สำนักงาน ป.ป.ท.) เสนอรายชื่อ พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล ใหcเปEนบุคคลที่คณะรัฐมนตรีสรรหาและเสนอ
รายชื่อเพือ่ เขcารับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือก แทนตำแหนbงกรรมการ ป.ป.ท. ที่วbางลง
35. เรื่อง การแต1งตั้งข=าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอโอน/ยcายขcาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด
กระทรวงการคลัง ใหcดำรงตำแหนbงประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 7 ราย ดังนี้
1. โอน นายประภาศ คงเอียด อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมบัญชีกลาง ไปดำรงตำแหนbงอธิบดี (นัก
บริหารสูง) กรมธนารักษY
2. โอน นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผูcอำนวยการ (นักบริหารสูง) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ไปดำรง
ตำแหนbงอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมบัญชีกลาง
3. โอน นายพรชัย ฐีระเวช รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรง
ตำแหนbงผูcอำนวยการ (นักบริหารสูง) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
4. ยc า ย นางสาวชุ ณ หจิ ต สั ง ขF ใ หม1 ผู c ต รวจราชการกระทรวง (ผู c ต รวจราชการกระทรวงสู ง )
สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหนbงรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง
5. โอน นายธีรัชยF อัตนวานิช ที่ปรึกษาดcานตลาดตราสารหนี้ (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ) ไปดำรงตำแหนbงรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง
6. โอน นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาดcานการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี (นักวิเคราะหY
นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพสามิต ไปดำรงตำแหนbงผูcตรวจราชการกระทรวง (ผูcตรวจราชการกระทรวง
สูง) สำนักงานปลัดกระทรวง
7. ยc า ย นางชลิ ด า พั น ธF ก ระวี ที ่ ป รึ ก ษาการคลั ง (นั ก วิ ช าการคลั ง ทรงคุ ณ วุ ฒ ิ ) สำนั ก งาน
ปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหนbงผูcตรวจราชการกระทรวง (ผูcตรวจราชการกระทรวงสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง
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ไป

ตั้งแตbวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแตbวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลcาโปรดกระหมbอมแตbงตั้งเปEนตcน

36. เรื่อง การแต1งตั้งข=าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแตbงตั้งขcาราชการใหcดำรงตำแหนbงประเภท
บริหารระดับสูง โดยยcายสับเปลี่ยนหมุนเวียน จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทางหลวงชนบท ไปดำรงตำแหนbงผูcตรวจ
ราชการกระทรวง (ผูcตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง
2. นายอภิรัฐ ไชยวงศFน=อย อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทbาอากาศยาน ไปดำรงตำแหนbงอธิบดี
(นักบริหารระดับสูง) กรมทางหลวงชนบท
3. นายปริ ญ ญา แสงสุ ว รรณ ผู c ต รวจราชการกระทรวง (ผู c ต รวจราชการกระทรวงระดั บ สู ง )
สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหนbงอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทbาอากาศยาน
ทั้งนี้ ตั้งแตbวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลcาโปรดกระหมbอมแตbงตั้งเปEนตcนไป
37. เรื่อง ขออนุมัติแต1งตั้งข=าราชการพลเรือนสามัญให=ดำรงตำแหน1งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอการแตbงตั้งขcาราชการ
จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายภุชพงคF โนดไธสง รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ใหcดำรงตำแหนbงเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหbงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2. นางปžยนุช วุฒิสอน ผูcตรวจราชการกระทรวง (ผูcตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ใหcดำรงตำแหนbงผูcอำนวยการ (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงาน
สถิติแหbงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งแตbวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแตbวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลcาโปรดกระหมbอมแตbงตั้งเปEนตcน
ไป
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